
از تاریخ : 1396/01/01 تا مورخ: 1398/12/28  تاریخ برگزاري کمیسیون

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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,197,840,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  هفت میلیون و  
هشتصد و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 142.6  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 1/96/10492 بدوي گلباغ نماز 
شهرك 
شهید 

بهشتی  
گلستان5

1-1-10241-59-1-0-0 1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 3 مورخ 1392/02/30
بصورت  4/5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 933/74 مترمربع صادر گردیده که از 
بابت اضافه بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال خارج از تراکم در حد 

اجراي ستونهاي طبقه اول داراي گزارش تخلف و آراي بدوي و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد 
اضافه بنا در طبقه  -2 اضافه بنا در همکف به سطح 39.13 مترمربع -1:بشرح ذیل می باشد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 25/31  اول به سطح 39.13 مترمربع
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام .مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7 ) استفاده نموده است
رسیده و با توجه به اضافه بنا در طبقات و عدم رعایت عقب سازي داراي تخلفات جدید 

اضافه بناي همزمانساز  اضافه بناي همزمانساز در همکف 0.28مترمربع: بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بسطح 78.82مترمربع هرکدام   در طبقه اول 0.28مترمربع
اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 63.22مترمربع که از این مقدار بسطح 23.81  39.41 مترمربع

رعایت حداقل پارکینگ طبق ضوابط پروانه می  .مترمربع عدم رعایت عقب سازي می باشد
درخصوص تایید  پارکینگ هاي نمایش داده شده ، بعد از جانمایی و بازدید میدانی . گردد
حالیه تقاضاي پروانه مرحله دوم  را دارند .مراتب جهت اقدام مقتضی .اظهارنظر می گردد

.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 337,881,600(سیصد و  سی و  هفت میلیون و  هشتصد و  
هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.28  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/07/04 1/96/10789 بدوي  
گلسارپست

ك 
ستادمعین 

16

1-1-10124-508-1-0-0 2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 439 مورخ  93/12/28 
بصورت 5 طبقه روي پیلوت با زیربناي 1656.89 مترمربع صادر گردیده قبالً بدون خالف در 
مرحله سقف طبقه اول گواهی عدم خالف به شماره  130501 مورخ 94/12/20 دریافت نموده 
است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
داراي اضافه بناي تراکمی بدلیل  کاهش راه پله و  تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -1
5.35 و در طبقات اول الی  چهارم جمعاً بسطح 4.64 متر مربع و در طبقه پنجم بسطح 1.51 

متر مربع
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بدلیل عدم رعایت عقب سازي بسطح  38.78 -2

  مترمربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 34.77 متر مربع در همکف و بسطح 189.47 متر مربع  -3
در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجعه به اینکه از 5 در صد کل زیر بناي 

.مجاز پروانه کمتر بوده لذا مشمول خالف نمی گردد
.رعایت پارکینگ می گردد 

:ضمناً
در همکف بسطح 2.09 متر مربع و در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 1.4 متر مربع  /--

.کاهش سطح دارد
انباري در زیر شیروانی  حدف گردیده و مساحت زیر شیروانی بسطح 95.68 متر مربع   /--

.کاهش یافته است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی خانم گوهر قربانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ کاهش سطح راه پله و 
افزودن آن به بناي مفید جمعاً  بمساحت 171.18  متر مربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 

مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی بمبلغ 1150329600(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  

بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 171.18  2
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/10796 بدوي استادسرا -  
کوچه 
 انقالب

1-2-10015-138-1-0-0 3

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 52.80 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ88704000(هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 52.8  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري  که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 94 مورخ 92/04/29 به صورت 3 طبقه برروي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و با زیربناي کلی  395.47 مترمربع صادر گردیده است که حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم و به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در همکف به سطح  41.20 مترمربع-1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.20 مترمربع-2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.20 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 41.20 مترمربع -4

. کاهش مساحت راه پله و آسانسور آخر به مساحت 5.75 مترمربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش  مساحت راه پله و آسانسور و افزودن آن به بناي مفید  -6
در همکف  و طبقات به سطح 6.38 مترمربع .( همکف به مساحت 1.31 مترمربع و در طبقات 
اول تا سوم بصورت هر طبقه 1.69 مترمربع و در مجموع طبقات اول تا سوم به مساحت  5.07

 مترمربع )
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 52.80 مترمربع در طبقات و در زمان صدور پروانه  -7

.می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/10796 مورخ 

.1396/09/04 مبنی بر صدور جریمه می باشد و خالف جدیدي  مشاهده نشده است
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.25برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.25
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/10 1/96/10809 بدوي خ سعدي   
مرادي

1-2-10300-6-1-0-0 4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 43,344,000(چهل و  سه میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.6  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 131 مورخ 1393/08/04 با زیر بناي کل 1145.43 مترمربع در 4 طبقه صادر گردیده 

است.در مرحله اتمام اسکلت و سقف چهارم داراي افزایش بنا به شرح زیر میباشد که از بابت 
:آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 36.83 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--
افزایش بنا در طبقات 1 تا 4 به سطح 183 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--

افزایش سطح زیر شیروانی به سطح 9.65 مترمربع اضافه بنا /--
مترمربع ------------------تبصره 7 31 /--

ضمنا برابر فرم شروع و پیشرفت عملیات ثبت در شهرداري سال وقوع تخلف 1393 می 
.باشد

همچنین مالک اقدام به افزایش دربهاي پارکینگ از 3 لنگه به 4 لنگه نموده که در صورت 
ابقاء آن فاقد کسري پارکینگ میباشد، الزم به ذکر است این موضوع در گزارش قبلی اعالم 

.اما در خصوص آن راي صادر نگردیده است
:باتوجه به نقشه برداري ارائه شده مجددا داراي مابه التفاوت همزمانساز به شرح ذیل میباشد

اضافه بناي همزمانساز به سطح 1.72 مترمربع در همکف -
اضافه بناي همزمانساز به سطح 6.88 مترمربع در طبقات-

ضمنا مازاد بر تراکم در زمان صدور پروانه (تبصره 7) به سطح 31.06 مترمربع صحیح 
.میباشد

الزم به ذکر است مالکین مجددا اقدام به کاهش دربهاي پارکینگ از 4 به 3 لنگه نموده اند 
که با توجه به جانمایی پارکینگها و افزایش واحدهاي مسکونی به 12 واحد، یک واحد کسري 

.پارکینگ مسکونی دارد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان 
.تقدیم میگردد

4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها:بناي 
احداثی مشارالیه را به لحاظ عدم رعایت اصول  شهرسازي(احداث مغازه در کوچه 8 

متري)، راي به اعاده به وضع سابق (تخریب )صادر و اعالم مینمایند.

سایر 18.95 3360000  , 1393 احداث بناي جداساز 1396/02/23 1/96/11159 بدوي جاده انزلی  
اسماعیل 

 اباد

1-1-10260-49-1-0-0 5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ213108000(دویست و  سیزده میلیون و  

یکصد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 126.85  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/11159 بدوي جاده انزلی  
اسماعیل 

 اباد

1-1-10260-49-1-0-0 5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ668455200(ششصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  پنج هزار 
و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 132.63  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 221 مورخ 1394/11/26 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 15 واحد مسکونی و با زیربناي 2015.32 مترمربع میباشد، حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می 

:باشد
 حذف سایبان همکف به سطح 7.86 مترمربع-1
اضافه بنا درهمکف به سطح 17.22 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.96 مترمربع-3
یک باب مغازه به سطح 18.95 مترمربع با قدمت سال 93  که از بابت آن به سطح 18.80 -4

مترمربع و یکواحد کسري پارکینگ داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات 
.ساختمانی میباشد. حالیه مالک درخواست ابقاي آن را دارد

اضافه بنا درطبقه اول تا سوم به سطح 51.66 مترمربع (هر طبقه 17.22 مترمربع)-5
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 56.53 مترمربع که از این مقدار به سطح 39.31 -6

.مترمربع عدم رعایت عقب سازي میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 0.94 مترمربع-7
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 1.32 -8

مترمربع (هر طبقه 0.66 مترمربع)
داراي مازاد بر تراکم در همکف بسطح 126.85مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -9

توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

تا این مرحله 10 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 6 واحد پارکینگ باتزاحم (با یکدیگر) تامین -
.گردیده و کسري پارکینگ ندارد

به مقدار 10.52 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از انباریهاي بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی -
-جهت اخذ عوارض درآمدي

.رعایت ابعاد نورگیر در زمان پایانکار الزامی میباشد-
.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد-

.از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
مالک مجدد اقدام به تخریب مغازه قدیمی به سطح 18.95 و احداث مغازه فاقد بالکن به 
سطح 28.86 مترمربع با قدمت سال 96 نموده که براین اساس داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ میباشد
////مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد.صرفا جهت بروزرسانی
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.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد و اما درخصوص 

اعتراض شهرداري به راي صدرالذکر از حیث پایین بودن ضرایب و اعمال تشدید 
جرایم متعلقه باتوجه به مراتب فوق الذکر و اعمال ضرایب به شرح مذکور و اینکه 
اعتراض بعمل آمده موجه و مدلل نیست لذا حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و 

اعالم می گردد.  

سایر 42.5  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/09/27 1/96/11616 تجدید 
نظر

میدان  
جهاد ك 6

   متري

1-2-10447-24-1-0-0 6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 19,917,500(نوزده 

میلیون و  نهصد و  هفده هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 12.85  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

را به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  875711250(هشتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  یازده هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال تایید می نماید.

جریمه 125.55  2.25
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 447 مورخ 
1394/12/27 به صورت 2 طبقه روي پیلوت  شامل 2 واحد مسکونی با زیربناي 313.34 

مترمربع می باشد. الزم به توضیح است از بابت تخلفات به شرح ذیل داراي سوابق در واحد 
:جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد

افزایش بنا در همکف بسطح 40.70 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات اول و دوم  بسطح 81.40 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 40.70 -2

.مترمربع میباشد
کاهش بنا راه پله به بام بسطح 0.49 مترمربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4
به بناي مفید درهمکف بسطح 1.15 مترمربع ودر طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح 2.30 متر 

مربع ( هر طبقه 1.15 متر مربع )
با توجه به افزایش تعداد واحد در طبقه اول از 1 واحد به 2 واحد،مساحت تبدیل واحد -5

.بکسر مقدار تخلف در طبقه مذکوراز واحد کوچکتر بسطح 21.25 مترمربع میباشد
با توجه به افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از 1 واحد به 2 واحد،مساحت تبدیل واحد -6

.بکسر مقدار تخلف در طبقه مذکوراز واحد کوچکتر بسطح 21.25 مترمربع میباشد
ضمناً با توجه به افزایش تعداد واحد از 2 واحد به 4 واحد تا این مرحله رعایت پارکینگ 
گردیده است قابل ذکر است هرگونه تغییرات در نماسازي ستونها بصورت افزایش ابعاد 

ستونها که موجب عدم رعایت ضوابط قرارگیري پارکینگ ها کنار هم گردد متعاقباً در مراحل 
.بعدي قابل بررسی خواهد بود

در هنگام صدور پروانه به سطح 12.85 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-7
*********************************************************

************************************************
.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رحیم کیانپور محرز میباشد 
با توجه به تکمیل بودن بنا و سکونت در آن و اینکه تخریب آن موجب تلف ثروت ملی 

میگردد ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 177/39 متر مربع راي به جریمه با ضریب 
2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1490076000(یک میلیارد و  چهارصد و  نود میلیون و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 177.39  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/07/01 1/96/12137 بدوي جاده انزلی  
نیروي 

انسانی بن 
بست 
مسعود

1-1-10436-91-1-0-0 7
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ًمکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 301 مورخ 1392/10/07بصورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1139.73 
مترمربع می باشد. از بابت تخلفات ساختمانی در مرحله تمام بتن ریزي سقف طبقه چهارم  

:بدون سربندي به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 6.75مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 59.25مترمربع ( براي هر طبقه بسطح 19.75 -2
 مترمربع میباشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 47.35 مترمربع که از این مقدار بسطح 27.60مترمربع  -3
بصورت عدم رعایت 2مترعقب سازي میباشد.ضمناً تا این مرحله رعایت پارکینگ 

میگردد.****(فقط با توجه به تزاحم 2پارکینگ ،یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
****عوارض درآمدي خواهند داشت.)

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 75.80مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7
) استفاده نموده است .همچنین با توجه به بیشتر بودن حدود و ابعاد وضع موجود پالك ( به 

استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار)  از حدود و ابعاد سند مالکیت و 
.پروانه صادره احتمال تجاوز  به ملک مجاور نیز میباشد

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي کمسیون ماده صد محکوم به جریمه نقدي 
می باشدو براي آن گواهی عدم خالف به شماره 170036 مورخ 1394/05/17صادر گردیده 

 .است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات مجدد به شرح ذیل داراي 

سوابق گزارش و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/07/01 و تجدید نظر ماده صد 
:مورخ 1396/08/22می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع -1
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 164.75 مترمربع -3

حالیه مالک با توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات را 
:دارند

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 3.45 مترمربع به  -1
صورت تخلف زیربنایی و به سطح  9.19 مترمربع به صورت سایه کنسول بال استفاده بوده و 

خالف محسوب نمی گردد و جهت محاسبات درآمدي می باشد )
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2

7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 119.97مترمربع -3

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.54 مترمربع -4
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -5

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/10/04 و صدور دستور مقتضی  
.تقدیم می گردد

درخصوص عدم رعایت مقررات ایمنی، بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود 
در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر  0
 

0 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/08/22 1/96/12229 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
نیروي 

انسانی بن 
بست 
مسعود

1-1-10436-91-1-0-0 8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي همکف را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  84940800(هشتاد و  چهار میلیون و  نهصد و  چهل 

هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 12.64  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي طبقه مازاد پنجم را به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  1,245,510,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  پنج 

میلیون و  پانصد و  ده هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 164.75  2.25
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ًمکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 301 مورخ 1392/10/07بصورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1139.73 
مترمربع می باشد. از بابت تخلفات ساختمانی در مرحله تمام بتن ریزي سقف طبقه چهارم  

:بدون سربندي به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 6.75مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 59.25مترمربع ( براي هر طبقه بسطح 19.75 -2
 مترمربع میباشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 47.35 مترمربع که از این مقدار بسطح 27.60مترمربع  -3
بصورت عدم رعایت 2مترعقب سازي میباشد.ضمناً تا این مرحله رعایت پارکینگ 

میگردد.****(فقط با توجه به تزاحم 2پارکینگ ،یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
****عوارض درآمدي خواهند داشت.)

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 75.80مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7
) استفاده نموده است .همچنین با توجه به بیشتر بودن حدود و ابعاد وضع موجود پالك ( به 

استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار)  از حدود و ابعاد سند مالکیت و 
.پروانه صادره احتمال تجاوز  به ملک مجاور نیز میباشد

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي کمسیون ماده صد محکوم به جریمه نقدي 
می باشدو براي آن گواهی عدم خالف به شماره 170036 مورخ 1394/05/17صادر گردیده 

 .است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات مجدد به شرح ذیل داراي 

سوابق گزارش و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/07/01 و تجدید نظر ماده صد 
:مورخ 1396/08/22می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع -1
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 164.75 مترمربع -3

حالیه مالک با توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات را 
:دارند

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 3.45 مترمربع به  -1
صورت تخلف زیربنایی و به سطح  9.19 مترمربع به صورت سایه کنسول بال استفاده بوده و 

خالف محسوب نمی گردد و جهت محاسبات درآمدي می باشد )
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2
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مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 119.97مترمربع -3

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.54 مترمربع -4
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -5

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/10/04 و صدور دستور مقتضی  
.تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ722535600(هفتصد و  بیست و  دو میلیون و  

پانصد و  سی و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 83.37  3
 

3560000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/06 1/96/12332 بدوي گلسار-  
بلوار گیالن 

176 

1-1-10144-47-1-0-0 9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 313,280,000(سیصد و  سیزده میلیون و  

دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 176  0.5
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات(اول الی چهارم) راي به جریمه به 

مبلغ888,220,000(هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  دویست و  بیست هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 99.8  2.5
 

3560000  , 1393 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 283 مورخ 92/09/26  به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 
مسکونی و بازیربناي 560 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 18.26 مترمربع -1
الزم به ذکر است از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 22 مترمربع داراي سوابق در واحد 

.جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي اعاده به وضع پروانه میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 73.04 مترمربع (هر طبقه 18.26 مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.46 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 7.04  -4

مترمربع (هر طبقه 1.76 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد داراي اتاق به سطح 25.19 مترمربع،  تراس غیر مسقف به سطح -5

25.14 مترمربع،راهرو به سطح 11.52 مترمربع و 4 باب انباري به سطح 21.52 مترمربع
تغییر اسکلت سازه از بتن آرمه به فلزي

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ ها در زمان پایانکار الزامی میباشد

داراي مازاد بر تراکم به سطح 176 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به  -6
سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

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

///.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 174,585,600(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.98  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/12466 بدوي پستک  
استاد معین 
ك 16 ك 

دوم

1-1-10438-29-1-0-0 10
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 126 مورخ 
1396/09/11 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 851/52 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله ستونگذاري 
همکف میباشد.(بتن ریزي انجام شده)

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 
.25/98 متر مربع میباشند

بابت اضافه بناي مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/11/07 و پرونده در واحد 
.خالف میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروز رسانی)

10

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 219/93 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1477929600(یک میلیارد و  چهارصد و 
 هفتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري 

محکوم مینماید .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي 
انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در 

شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 219.93  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/12559 بدوي علی آّباد   
شریعتی

1-2-10203-1-1-0-0 11
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 310 مورخ 92/10/17 بصورت 4/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي 

:728.95 مترمربع می باشد که داراي چندین مرحله سوابق به شرح زیر می باشد
از بابت افزایش بنا در همکف و خارج از طول 60 درصد به  عمق 2.78 متر به سطح 55.60 -1
 متر مربع و خارج تراکم زمان صدور پروانه به سطح 123.36 متر مربع داراي آراي بدوي و 

تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره1/92/1488 به تاریخ 92/12/10 و نیز به شماره 
1/93/6070 به تاریخ 93/03/10مبنی بر قلع بنا می باشد که مالک در این خصوص به آراي 
صادره به دیوان عدالت اداري اعتراض نموده است که برهمین اساس قرار دیوان به شماره 

دادنامه 9309970903002179 به تاریخ 93/06/02 مبنی بر توفق عملیات اجراي راي تجدید 
.نظر به شماره 1/93/6070 به تاریخ 93/03/10 صادر گردیده است

با توجه به نقشه بردراي ارائه شده،زیر بنا اعالم شده در خصوص آراي اشاره شده صادره به 
:شرح ذیل اصالح گردید

اضافه بنا در همکف به سطح 53.58 متر مربع -1
 استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 123.26 مترمربع -2

از بابت تخلفات فوق داراي راي دیوان مورخ 95/5/17 مبنی بر پرداخت دو برابر ارزش 
.معامالتی ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی می باشد. که نقداً اجراي حکم نمودند
حالیه عملیات ساختمانی به پایان رسیده و ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد. به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 213.92 مترمربع (  -1

هر طبقه 53.48 متر مربع)
 توسعه راه پله به بام بسطح 1.56 متر مربع -2

با توجه به اینکه طبقات سوم و  چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -3
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (87.11 متر مربع) به کسر توسعه بنا در  

(53.48 متر مربع) بسطح 33.63 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در 
.طبقات سوم و چهارم می گردد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن   -4
به بناي مفید در همکف به سطح 2.33 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

2.12 متر مربع ( هر طبقه 0.53 متر مربع )
تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که با توجه به اینکه در حد  -5

غرب مجاز به احداث 3 درب به عرض حداکثر 3 متري بوده و حالیه عرض دو درب به 4.7 و 
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4.4 متر افزایش یافته لذا داراي دو واحد کسري پارکینگ صرفاً  جهت اخذ عوارض درآمدي 
.می باشد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است 
از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 96/5/7 می باشد. عملیات در مرحله بهره  
برداري بوده و خالف جدیدي مشاده نگردید. مراتب جهت بروز رسانی و صدور گواهی عدم 

.خالف تقدیم حضور می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي احداث سایه بان، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6276900(شش میلیون و  دویست و  هفتاد 
و  شش هزار و  نهصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 6.86  0.75
 

1220000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط 1396/11/28 1/96/12604 بدوي گلسار نبش 
بلوار گیالن 

-کوي 
 فرهنگیان

1-1-10136-3-1-0-0 12

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان  در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی به 
. شماره 525 مورخ 1391/11/25 و پایانکار به شماره 209942 مورخ 1396/07/25 می باشد
حالیه متقاضی پس از دریافت پایانکار مبادرت به احداث سایبان به مساحت 6.86 مترمربع 
به جهت تغییر آرایش چیدمان پارکینگ در قسمتی از حیاط خلوت حد جنوبی نموده است 

.که خالف آن پرداخت شده است و خالف جدیدي مشاهده نشده است
کسري پارکینگ ندارد ولیکن پارکینگ هاي 3 و 4 بصورت تزاحمی و به یک واحد تعلق می 

.گیرد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 78/28 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 394531200(سیصد و  نود و  چهار 

میلیون و  پانصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید .

جریمه 78.28  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/13318 بدوي استاد سرا  
مهر شریف 

-اراضی 
استاد سرا 

نوري

1-2-10016-172-1-0-0 13

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه احداث بنا مرحله اول به شماره 37 
مورخ 1395/07/06به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، در حد تراکم شامل 4 

واحد مسکونی با زیربناي 515.53 مترمربع می باشد. و در مرحله اجراي ستون همکف بدون 
خالف  پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت نموده است . حالیه با توجه به ادامه عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی می باشد و تا این مرحله 
: داراي مغایرت بشرح ذیل برابر نقشه برداري ارائه شده می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.31مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.62 مترمربع ( هر طبقه 0.31 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه 3 بسطح 20.88 مترمربع-
 اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 56.11 مترمربع-

توسعه راه پله به بام به سطح  0.36 مترمربع -
تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

ضمنا اعیانات قدیمی تاکنون تخریب نشده و مالک ملزم به تخریب آن و رعایت عقب نشینی 
. تا زمان پایانکار می باشد

حالیه درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به  
اتمام رسیده و اعیان قدیمی تخریب شده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

13

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت تعاونی مسکن کارگران خانه 
کارگر گبالن مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا  در 4 بلوك در همکف و 

طبقات جمعاً به متراژ 364.44 متر مربع  با عنایت به محتویات پرونده ومدارك و 
مستندات منعکس در پرونده طبق گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف 

را دارد  ؛ضرورتی بر  قلع احراز نمی گردد  مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

710658000(هفتصد و  ده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال  محکوم و 
اعالم میدارد

جریمه 364.44  1.5
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/13773 بدوي جاده انزلی  
روبروي 
هالل 

احمرجاده 
 کانال

1-1-10290-45-1-0-0 14

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی 310 مورخ87/5/21بصورت4/5طبقه 
وداراي اصالحات پروانه مورخ88/11/4با زیربناي 4905.52مترمربع در 48 واحد مسکونی  و 

داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد : (بلوك 11 تا 14)
داراي افزایش بنا در مجموع 4 بلوك و در همکف بسطح 262.04 ودر طبقات 1تا 4 (هرکدام 

بسطح 25.6 متر مربع ) در مجموع طبقات بسطح 102.4متر مربع و کاهش راه پله تا بام 
بسطح 17.32 مترمربع ضمنا سایه کنسول بالاستفاده در محاسبات لحاظ نشده است 

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و در حال بهره برداري می باشد .آسانسورها راه 
اندازي شده است. فضاي سبز  اجرا نگردیده است .حول محیط پالك به ارتفاع حدود 1 متر با 

. بلوك سیمانی و بدون نماسازي محصور گردیده
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را  دارند. طی بازدید مجدد مالک راسا نسبت به  

. افزایش ارتفاع دیوار حول محیط پالك اقدام نموده و فاقد نماسازي می باشد
: طی بررسی مجدد داراي مغایرت بصورت کاهش راه پله بشرح ذیل می باشد

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 17.90 مترمربع
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 6 مترمربع

   کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم بسطح  6.04 مترمربع
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم بسطح  6.01 مترمربع

  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم بسطح  5.98 مترمربع
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

14

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ771381000(هفتصد و  
هفتاد و  یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  یک هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 395.58  1.5
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/13776 بدوي بلوار انزلی  
ربروي هالل 

احمر 
خیابان 

شهید بهمن 
خانجانی 
(جاده 
کانال) 

مجتمع 120 
واحدي 
 کارگران

1-1-10290-47-1-0-0 15

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره311 مورخ87/5/21از 
شهرداري ومربوط به تعاونی کارگران بوده که داراي پروانه اصالحی در 120واحد مسکونی و با 
زیربناي 12263.8 متر مربع و گواهی عدم خالف  96728 مورخ 89/3/5 می باشد . از بابت 

افزایش بنا در مجموع 10 بلوك و در همکف بسطح  68.02 (خارج از تراکم )و در طبقات 1تا 4 
هرکدام بسطح 68.02 متر مربع و در مجموع طبقات بسطح 272.08متر مربع (در حد تراکم 
)و افزایش بناي  باکس راه پله به بام بسطح 55.48 متر مربع داراي سوابق گزارش در واحد 
جلوگیري از تخلفات می باشد که تاکنون فاقد راي می باشد   الزم به ذکر است با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده که سایه کنسول بالاستفاده در آن لحاظ نشده ورود اطالعات بر این 
 .اساس انجام شده است

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

*******************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و در حال بهره برداري می باشد .آسانسورها راه 

اندازي شده است. .حول محیط پالك به ارتفاع حدود 1 متر با بلوك سیمانی و بدون نماسازي 
محصور گشته است .با توجه به ضوابط پروانه رعایت 10پارکینگ در هر بلوك و در مجموع 10 
بلوك رعایت 100باب پارکینگ می گردد حالیه درخواست پایانکار دارند. .طی بازدید مجدد 
مالک راسا نسبت به افزایش ارتفاع دیوار حول محیط پالك اقدام نموده و فاقد نماسازي می 

.باشد .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

15

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت بطرفیت آقاي محمد رضا عباسی و شرکاء 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  مغایرت بنا ي همزمانساز  ناشی از اضافه بناي 

تبدیلی ( تجاري ) به متراژ 2.65  مترمربع ؛ و کاهش راه پله و افایش آن به بناي مفید 
؛ تبدیل قسمتی از راه پله به سالن ؛ جمعاً به متراژ 10.77 مترمربع و سرویس بهداشتی 

بمتراژ 3.36 مترمربع با توجه  به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد. به استناد تبصره 2و3ماده صد از 

قانون شهرداري به پرداخت جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی نسبت بهمتراژ 
3.36 مترمربع و 3 برابر ارزش معامالتی نسبت  به متراژ 10.77 متر مربع و ضریب 4  

برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 2.65 متر مربع  جمعاً به مبلغ   147670560
(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  پانصد و  شصت)  ریال 

صادر و اعالم مینماید

جریمه 16.78  2
 3 
 4 
 

1560000  , 1391
 , 1392

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/09 1/96/13934 بدوي گلسار اول 
  بلوار گیالن

1-1-10162-10-1-0-0 16

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 306 مورخ 91/07/17 با 
موافقت کمیسیون ماده 5 بصورت  5 طبقه روي یک واحد تجاري با بالکن در حد 1/3 و در 4

واحد مسکونی با زیر بناي 1113/10مترمربع می باشد و از بابت افزایش بنا برخالف مدلول 
پروانه و کال خارج از تراکم در حد اجراي اسکلت فاقد سربندي داراي سوابق بشرح ذیل می 

:باشد

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 0/23مترمربع  -1
(سطح همکف از 176 به 175.22مترمربع کاهش یافته)

توسعه بالکن تجاري بسطح 4/85مترمربع( اضافه بنا) وهمچنین تبدیل انباري در طبقه  -2
اول به بالکن تجاري بسطح 74/60 مترمربع (خارج از 1/3)

 اضافه بنا در طبقات اول الی پنجم به سطح 44/73مترمربع -3

 افزایش سطح راه پله تا بام 14مترمربع -3

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 واحد -4

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و  دو واحد کسري پارکینگ تجاري با احتساب (هر  -5
100مترمربع 2 باب) که منجربه صدورگواهی عدم خالف بشماره 158765 مورخ 94/5/19 

 . شده است

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی 
 : رسیده مغایرت بشرح ذیل می باشد

 اضافه بناي تبدیلی بسطح 2.65 مترمربع کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بالکن تجاري
 اضافه بناي همزمانساز در بام بسطح 0.36 مترمربع

تبدیل قسمتی از فضاي راه پله آخر به سالن اجتماعات بسطح 10.41 مترمربع و سرویس 
بهداشتی بسطح 3.36 مترمربع(  مشاعی )

ضمنا با توجه به تعداد طبقات مجاز به احداث بام تراسی می باشد که بصورت مشاعی است و 
نقشه بردار زیربناي آن را در مجموع لحاظ نموده اند اما در محاسبات پایانکار لحاظ نشده 

. است

16

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



نماي جانبی حد غرب ایزوگام بوده و درب هاي ضد حریق نصب نشده است . حالیه تقاضاي 
.صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 78/28 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 394531200
(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 78.28  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/14420 تجدید 
نظر

استاد سرا  
مهر شریف 

-اراضی 
استاد سرا 

نوري

1-2-10016-172-1-0-0 17

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه احداث بنا مرحله اول به شماره 37 
مورخ 1395/07/06به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، در حد تراکم شامل 4 

واحد مسکونی با زیربناي 515.53 مترمربع می باشد. و در مرحله اجراي ستون همکف بدون 
خالف  پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت نموده است . حالیه با توجه به ادامه عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی می باشد و تا این مرحله 
: داراي مغایرت بشرح ذیل برابر نقشه برداري ارائه شده می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.31مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.62 مترمربع ( هر طبقه 0.31 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه 3 بسطح 20.88 مترمربع-
 اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 56.11 مترمربع-

توسعه راه پله به بام به سطح  0.36 مترمربع -
تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

ضمنا اعیانات قدیمی تاکنون تخریب نشده و مالک ملزم به تخریب آن و رعایت عقب نشینی 
. تا زمان پایانکار می باشد

حالیه درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به  
اتمام رسیده و اعیان قدیمی تخریب شده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی دوم، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10902500(ده میلیون و  نهصد و  دو هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.75  1.75
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/14749 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
انتهاي خ 
نبوت بن 
بست 8
متري

1-1-10374-461-1-0-0 18

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 89,000,000(هشتاد و  نه میلیون ) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3560000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه سوم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، به مبلغ 201,068,800
(دویست و  یک میلیون و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 28.24  2
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 
چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,224,996,000(یک میلیارد و  دویست و  

بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 137.64  2.5
 

3560000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ملک مذکور داراي پروانه ساختمانی به شماره 245مورخ 1392/08/27بصورت 3 طبقه  
روي پیلوت و در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 494.05مترمربع می باشد که مالک برخالف 

مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال خارج از تراکم در حد اجراي اسکلت طبقه دوم 
: فاقد سقف  برابر نقشه برداري تا این مرحله داراي گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.69مترمربع -1
  اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 56.28 مترمربع -2

اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي تغییر یافته و در سقف از بلوك پلی استایرن استفاده  -3
.شده است

.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -
.اجراي درب هاي پارکینگی طبق ضوابط پروانه الزامیست -

.توضیح اینکه مالک آسانسور را در فضاي چشم پله احداث نموده است -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 81.55 مترمربع از تراکم  -

.اعطایی(تبصره 7) استفاده نموده است
-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*.تا این مرحله عدم خالفی دریافت نموده است

*-**-*-*-*-*-***-*-*-*-*-*-***-*-***-
مجددا در مرحله نازك کاري و با توجه به ادامه عملیات ساختمانی داراي سابقه گزارش 

 : تخلف بشرح ذیل می باشد
1)اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 1.55 مترمربع

 2)اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بسطح 0.10 مترمربع
اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم بسطح 0.10 مترمربع(3

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 28.24 مترمربع(4
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 137.64 مترمربع(5

با توجه به افزایش واحد از سه به 4 و ضرورت تامین پارکینگ بدون مزاحم یک باب (6
. کسري پارکینگ دارند

((.ضمنا مساحت زیرشیروانی بسطح 16.76مترمربع کاهش یافته است--
***********

.بابت تخلفات مذکور نیز داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات میباشند
تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و متقاضی درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي 
 . آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند
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.مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستورات بعدي تقدیم میگردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، به مبلغ  388,374,000(سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.47  1.25
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/04/31 1/96/14933 بدوي استادسرا 
استاد سرا  

شاد پور

1-2-10229-1-1-0-0 19

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 387 مورخ 1393/12/28 با زیر بناي کل 371.14 مترمربع در 3.5
 طبقه صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی به 
شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 19.26 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 68.31 مترمربع ( هر طبقه 22.71 مترمربع ) -
کاهش اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 2.28 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.15 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.93 

متر مربع ( هر طبقه 0.31 متر مربع )
ضمناً در زمان صدور پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده است. ( تبصره 7) -

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( جهت به روز رسانی )

با توجه به محتویات پرونده ،و با عنایت به گزارش شماره /1/33 مورخ 1396/07/24 
شهرداري مبنی بر اینکه در خصوص تخلفات اعالمی داراي سوابق رسیدگی و گواهی 
عدم خالف به شماره 193315 مورخ 95/12/21 بوده و تعیین تکلیف گردیده و خالف 

جدیدي مشاهده نمیگردد لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . ضمنا در خصوص عقب نشینی 

شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

سایر 44.85  0
 

3360000  , 1395 تجاوز به معابر عمومی 1396/08/23 1/96/15126 بدوي بلوار قلی  
پور ك 
چهارم 
انتهاي 

  فرعی سوم

1-2-10756-54-1-0-0 20
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی نسقی شماره 440 مورخ 
92/12/28 بصورت 4 طبقه روي پیلوت با زیربناي 494.57 متر مربع می باشد. از بابت 

تخلفات به شرح زیر داراي سوابق و گواهی عدم خالف به شماره 193315 مورخ 95/12/21 
:می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 1.12 مترمربع - 
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 4.40 مترمربع ( هر طبقه 1.10 مترمربع ) -

 کاهش سطح اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 1.59 مترمربع -
.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد

*************
عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد. به استناد نقشه 

تفکیکی ثبت نظام مهندسی خالف جدیدي مشاهده نگردید. رمپ قسمتی بصورت یک پله با 
ملک مجاور اختالف ارتفاع دارد. دیوار حائل به سمت همسایه ندارد و به سمت معبر هم 

ارتفاع دیوار حائل حدود 25 سانتیمتر می باشد. جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به 
انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. ضمناً سند مالکیت هنوز دریافت نگردیده است. 

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

به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 96/3/11 بسطح 8.96 متر مربع از عرصه و اعیان در  ****
هر طبقه درحد شمال در تعریض قرار دارد.*** الزم بذکر است که در زمان پروانه نیز برابر 
خط پروژه 01-1477 بسطح 11/65مترمربع  از حد شمال بصورت عقب نشینی اعالم گردیده 

.که حالیه رعایت نگردیده است
مجدداً با توجه به کنترل مجدد و خط پروژه 12 مورخ 96/5/28 بسطح 8.97 متر مربع  ***
از عرصه و اعیان در هر طبقه و در مجموع طبقات بسطح 44.85 متر مربع از اعیان در حد 

شمال در تعریض قرار دارد که جهت تصمیم گیري به کمیسیون ماده صد اعالم می 
گردد.*** ضمناً عرض معبر تغییر نکرده و عقب نشینی موجود مربوط به زمان صدور پروانه 

.می باشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 22,275,000(بیست و  دو میلیون و  دویست 

و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

445500  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/04 1/96/15624 بدوي گلسار نبش  
بلوار 

 اصفهان

1-1-10034-1-1-0-0 21

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده 

صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري (احداث صندوق بانک و اتاق سرور 
در همکف و احداث آبدارخانه در بالکن) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 

برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  34,481,700(سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  هشتاد 
و  یک هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.35  4
 

445500  , 1384 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : مکان ارائه شده ساختمان احداثی بانک صادرات داراي دو جلد سند

جلد اول (پالك 2444و2455 از سنگ 55 یک باب مغازه بانضمام پارکینگ اختصاصی بوده 
 . که پس از تخریب پروانه اخذ نموده و پایانکار بمساحت 167.30مترمربع دریافت نموده است

جلد دوم (پالك 2451و2443 سنگ 55 بمساحت 88.60مترمربع یک باب مغازه بانضمام 
 ( پارکینگ اختصاصی بوده که به بانک مذکور الحاق یافته است

داراي مجوز تعمیرات جهت هردو پالك بشماره 2554-84/03/16 شامل تعمیرات داخلی 
(ادغام بانک با مغازه مجاور و نماسازي و تعمیرات داخلی بدون افزایش بنا با مساحت همکف 

.187.40=98.80+88.60و نیم طبقه بمساحت 95.50=27+68.50مترمربع )می باشد

طی بازدید بعمل آمده و برابر نقشه برداري ارائه شده ، مساحت کل کاهش یافته لکن داراي 
:مغایرت نسبت به پایانکار و مجوز صادره صادره بشرح ذیل می باشد

 در قسمتی از حیاط متصل به مغازه الحاقی ، احداث صندوق بانک بسطح 9.25مترمربع

احداث اتاق سرور در همکف مغازه الحاقی بسطح 3.80مترمربع

 احداث آبدارخانه و سرویس در بالکن مغازه فوق بسطح 6.30مترمربع

تغییر جانمایی راه پله دسترسی به بالکن برخالف نقشه هاي موجود در پرونده فنی

ضمناً هردو سند داراي پارکینگ اختصاصی بوده که محل پارکینگ در شیت شهري مشخص 
. شده است

.سوابق و نقشه اي از مغازه الحاقی در پرونده موجود نمی باشد

حالیه تقاضاي مجوز تعمیرات شامل بازسازي و ترمیم نما و رنگ آمیزي بدون افزایش یا 
احداث بناي جدید را دارند. مراتب با توجه به نامه بانک به پیوست جهت صدور دستور 
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.تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 16,514,400(شانزده میلیون و  پانصد و  چهارده هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.83  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 1/96/16056 بدوي چمارسرا 
عابدي ك 

11 

1-2-10380-20-1-0-0 22

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 71 مورخ 
93/01/05 بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 282.60 مترمربع صادر گردیده 

:که قبالً در مرحله اتمام اسکلت و سربندي داراي سوابق به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.73مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 85.95 مترمربع -2
در هنگام صدور پروانه به سطح 8.74 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

رعایت پارکینگ می گردد
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده و گواهی عدم خالف  ***

به شماره 193186 مورخ 95/12/24 دریافت نموده است. عملیات در مرحله بهره برداري بوده 
و به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي مغایرت هاي جدید به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 2.56 متر مربع بدلیل احتساب سایه کنسول که مشمول خالف  -1

.نبوده صرفاً جهت اخذ عوارض احداث می باشد
اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 9.83 متر مربع -2

.حالیه درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به بازدید مجدد از محل  و بررسی صورت گرفته امکان نصب داربست جهت  ****

**** . رنگ امیزي یا تعویض و اصالح نماي جانبی نمی باشد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 934,056,000(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  پنجاه و  شش 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108.85  3
 

3560000  , 1392
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 1/96/16213 بدوي گلسار  
 خیابان 104

1-1-10037-84-1-0-0 23
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 570 مورخ 91/12/14 
بصورت 5/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 1594.40 مترمربع و رعایت 2 متر عقب 

سازي در طبقه پنجم صادر گردیده است،مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60 % به 
عمق 3.28 متر و  کال خارج از تراکم در نازك کاري اقدام نموده است

و داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که منجر به صدور گواهی عدم خالف به 
: پیوست گردیده است

اضافه بنا در همکف به سطح 52.89 متر مربع که از این مقدار به سطح 18.08 متر مربع  -1
.آن بنا احداثی خارج از سطح پیلوت می باشد

اضافه بنا خارج از 35% تاسیسات در همکف به سطح 48.93 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول و دوم مجموعا به سطح 69.62 متر مربع  -3

 با احتساب مساحت حفره راه پله و ) اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 34.81 متر مربع -4
void مجموعا به سطح 30.06 متر مربع )

 به کسر مساحت حفره راه پله و ) اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 4.76 متر مربع -5
void مجموعا به سطح 30.06 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 64.41 متر مربع که از این مقدار به سطح 29.60 متر  -6
تخلف مذکور با احتساب  ) مربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

 ( مجموعا به سطح 30.06 متر مربع void مساحت حفره راه پله و
احداث یک طبقه مازاد به سطح 285.34 متر مربع که از این مقدار به سطح 57.50 متر  -7
مربع آن به صورت تراس روباز می باشد ( به کسر مساحت حفره راه پله به سطح 15.87متر 

مربع )
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 14.93 متر مربع -8

در هنگام صدور پروانه به سطح 190.30 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -9
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.12 متر مربع (  -10

اضافه بنا تراکمی جهت محاسبه درآمد )
با توجه به تعداد طبقات رعایت ضوابط آتش نشانی الزامیست -11

رعایت پارکینگ می  -12
گردد

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

****************
حالیه با توجه به درخواست اصالح پروانه داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به عدم خالف 
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 *-اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 8.39مترمربع *- : صادره بشرح ذیل می باشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه 6 *-اضافه بناي همزمانساز در طبقه 4بسطح 1.55مترمربع

 *- اضافه بناي همزمانساز راه پله تا بام بسطح 12.78 مترمربع *-بسطح 7.55مترمربع
احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی بسطح 49.29مترمربع که با توجه به عدم رعایت حد 

اکثر مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 29.29 مترمربع مشمول مازاد بر تراکم می 
سقف پارکینگ ها بصورت قوسی اجرا شده و ارتفاع آن بیش از حد مجاز می باشد *-. گردد

. مراتب با توجه به درخواست اصالح پروانه جهت صدور دستور تقدیم می گردد . 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی  با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم  طبقات(دوم الی چهارم) راي به جریمه به مبلغ807004800

(هشتصد و  هفت میلیون و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 120.09  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/16378 بدوي خ طالقانی   
پارك 

نیکمرام ك 
نسترن  خ 
منصور بن 

 بست 1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 212 مورخ 
1393/10/14بصورت 4طبقه روي پیلوت و در 4 واحدمسکونی با زیر بناي 570.75 مترمربع 
:می باشد. قبالً در  مرحله اجراي ستون هاي طبقه اول داراي سوابق به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در همکف به سطح 40.20مترمربع -1
  اضافه بنا در طبقه اول به سطح 40.20مترمربع -2

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 131.25مترمربع از خارج تراکم (تبصره 
.7) استفاده نموده است

از بابت تخلفات فوق داراي راي  کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه می باشد که پس از  
 .آن گواهی عدم  خالف به شماره 193240 مورخ 95/12/28 می باشد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري تفکیکی داراي تخلفات 
:جدید به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم الی چهارم جمعاً بسطح 120.09 متر مربع ( هر طبقه 40.03 متر  -1
مربع)

کاهش در همکف و طبقه اول به سطح هر کدام 0.17 متر مربع ( در راي قبلی بسطح 0.34  -2
متر مربع اضافه پرداختی داشته است)

.راه پله به بام بسطح  1.47 متر مربع کاهش یافته است -3
.رعایت پارکینگ می گردد

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

24

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/17031 بدوي علی اباد  
13 نبوت

1-2-10187-6-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 155 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي  557/30 صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري همکف 
میباشد.(بتن ریزي انجام نشده)

25  متر  vطبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بمساحت حدودا
.مربع میباشد

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ350300000(سیصد و  پنجاه 

میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 45.2  2.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/17193 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
انتهاي 

 گلستان 3

1-1-10062-64-1-0-0 26

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  63 مورخ  96/6/21 با زیر بناي کل  1624.85 مترمربع در 5.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي ستون همکف می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده، مالک بر 

خالف مدلول پروانه داراي توسعه بنا بسطح 45.2 متر مربع می باشد. درخواست صدور پروانه 
.مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دسترو تقدیم می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

1316590(یک میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و  پانصد و  نود) ریال صادر می گردد.

جریمه 119.69  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/17227 بدوي پستک 
نبوت 36

1-1-10402-21-1-0-0 27

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 4,197,600(چهار 

میلیون و  یکصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 19.08  2
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی خالف ساز با زیربناي 138.77 مترمربع بر روي 
عرصه طبق سند و نقشه ارائه شده ، بمساحت 129مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 

1374 می باشد که برابر خط پروژه 11-96/11/23 بسطح 10.32 مترمربع در تعریض بن بست 
: 6 متري قرار دارد و طبق  ضوابط ، تراکم گیري بشرح ذیل می باشد

 و 2 طبقه روي پیلوت  - R112 کاربري
 مساحت عرصه بعد از عقب نشینی 118.70 مترمربع

 مساحت عرصه طبق سند قبل از عقب نشینی 129 مترمربع
% سطح اشغال مجاز همکف70% ---------- مورد استفده 86.07

 %تراکم مجاز 140% ------------- مورد استفاده 87.57
. رعایت پارکینگ می گردد

بسطح 119.69 مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 19.08 مترمربع مازاد بر تراکم می  *-*
. باشد

ضمنا درب ملک به سمت شارع باز می شود و تا کنون اصالح نشده است .طی بازدید  *-*
مجدد مالک نسبت به اصالح درب مذکور اقدام نموده است  مراتب جهت صدور دستور 

. تقدیم می گردد

27

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/13 1/96/17567 بدوي خ وحدت  
نیکمرام بن 

بست 
  سروش

1-2-10093-176-1-0-0 28

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

همکف الی سوم و تبدیل پیلوت به سوییت، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1773408000(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  هشت هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 263.9  2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 270,127,200(دویست و  هفتاد میلیون و  یکصد و  بیست 
و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 160.79  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/17567 بدوي خ وحدت  
نیکمرام بن 

بست 
  سروش

1-2-10093-176-1-0-0 28

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
882,100,800(هشتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  یکصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 87.51  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي پروانه شماره 420 مورخ 
1392/12/26 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 1 واحد مسکونی با زیربناي 613.66 متر 

مربع و پس از آن داراي اصالحیه پروانه در تاریخ 1393/03/21 به صورت 4 طبقه روي پیلوت 
با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم با زیر شیروانی شامل 8 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 
1310.15 متر مربع می باشد. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات 

: ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 25.18 متر مربع ( که از این مقدار به سطح 1.07 مترمربع به  -

صورت سایه کنسول بال استفاده می باشد )
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی ( سوئیت ) به سطح 43.35 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 119.85 متر مربع ( هر طبقه 51.99 متر  -
مربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 84.81 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع  -
بصورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )

اضافه بنا بصورت احداث کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري در طبقات اول الی چهارم  -
جمعاً به سطح 7.02 متر مربع  ( طبقه اول به سطح 1.84 مترمربع ، طبقه دوم به سطح 2.03 

مترمربع ، طبقه سوم به سطح 0.45 مترمربع ، طبقه چهارم به سطح 2.70 مترمربع  )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 154.09 متر مربع ( که از این مقدار به سطح  -

3.22 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري می باشد )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.88 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی به سطح 44.91 مترمربع ( با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5  -
مترمربع ، به سطح 20.08 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )

 احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 27.27 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 9 واحد  افزایش گردیده است -
ضمناً در حد شمال ملک 3 عدد درب پارکینگی در زمان پروانه تعبیه گردیده بود و همچنین 
داراي پارك حاشیه بوده که در حال حاضر، 4 عدد درب پارکینگی تعبیه گردیده و با توجه به 

عدم رعایت ضوابط در خصوص حداکثر تعداد درب مجاز و حذف پارك حاشیه اي جهت 
اعمال تبصره 6 ( به واسطه عدم رعایت ضوابط شهرسازي یکی از دربها مورد قبول نمی باشد 

.و خط خورده است ) درنتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است با توجه به افزایش سایر دربهاي پارکینگی از 3 متر به 4 متر ، یک واحد 

کسري پارکینگ نیز حسب نامه معاونت محترم شهرسازي جهت اخذ عوارض درآمدي 
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.محاسبه گردیده است
ازبابت موارد فوق الذکر داراي سوابق گزارش وراي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1396/08/13 می باشد
*********************************************************
*********************************************************

********
حالیه متقاضی با توجه به تخریب سوئیت در پیلوت و مسدود کردن یک درب پارکینگی 

مازاد و برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات به شرح ذیل را 
:دارند

 اضافه بنا در همکف به سطح 26.78 متر مربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 57.67 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.28 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 58.26 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.87 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 59.90 متر مربع (که از این مقدار به سطح 5.49 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 92.77 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع به  -
صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد و به سطح 5.38 مترمربع به صورت کنسول غیر 

مجاز به شارع عام می باشد )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 156.99 متر مربع ( که از این مقدار به  -

سطح 5.06 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري و به سطح 55.64 مترمربع 
به صورت تراس رو باز می باشد )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.05 مترمربع -
کاهش زیر شیروانی به سطح 46.70 مترمربع -

احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 28.01 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جزاي نقدي بوده و پرونده مختومه گردیده است

****************************************************
الزم به توضیح است با توجه به رعایت پارك حاشیه اي و کاهش درب پارکینگی از 4 به 3 ، 

کسري پارکینگ درآمد اول منتفی می باشد ولی در خصوص توسعه 3 درب پارکینگی 
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موجود ( بیشتر از 9 متر مجاز پروانه ) در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
.عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات وطبقه مازاد راي به جریمه به 
مبلغ709,531,200(هفتصد و  نه میلیون و  پانصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 70.39  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 420 مورخ 93/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت با رعایت 2 متر عقب سازي در 
طبقه 5 و شامل 7 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیر بناي کل 1495.76مترمربع 

می باشد که از بابت افزایش بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و بدون رعایت 
عقب سازي و کال خارج از تراکم در حد اجراي اسکلت و فاقد سربندي داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 59.23 مترمربع با توجه به حذف سایبان-1

 اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 307.96 مترمربع  هرکدام 76.99مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 106.59مترمربع که از این مقدار بسطح 29.60متر مربع  -3

.عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله افزودن به بناي مفید بسطح 5.15 مترمربع در مجموع طبقات 1تا 5 -4

(هرکدام 1.03مترمربع)
متقاضی برابر نقشه ارائه شده با نصب آسانسور اختصاصی از طبقه 5 دسترسی به بام -5

تراسی را بصورت اختصاصی تأمین نموده .ضمناً بقیه واحد ها به تراس فوق دسترسی 
.نخواهند داشت

افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 79.03 مترمربع که از این مقدار بسطح 72.08 مترمربع -6
بصورت احداث تراس اختصاصی و مابقی بسطح 6.95مترمربع افزایش سطح زیرشیروانی 

.است
با توجه به عدم رعایت مساحت انباري در زیرشیروانی بسطح 9.36 مترمربع خارج از  -7

.تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد از 7 به 10واحدکه تا این مرحله با توجه به نقشه ارائه شده و  تأمین8-11
پارکینگ طبق ضوابط جاري رعایت پارکینگ می گردد(یک باب کسري پارکینگ تزاحمی 

.درآمدي)
.اجراي درب هاي پارکینگی طبق ضوابط پروانه الزامیست-

.اجراي دیوار حایل بام الزامیست-
 .ضمناً آسانسور تا انباري ها در زیر شیروانی ادامه دارد-

راه پله تا بام طبق فرم کنترل نقشه بسطح 25.06مترمربع در زمان اجرا حذف گردیده و -
.فقط تا زیر شیروانی ادامه دارد

ارتفاع فعلی پیلوت 3.40متر است که مالک موظف به تاًمین ارتفاع مجاز 2.40بعد از تکمیل -
.عملیات ساختمانی می باشد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 232.52 مترمربع از تراکم اعطائی -
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.(تبصره 7) استفاده نموده است
با توجه به نامه کمیسیون ماده صد درخصوص میزان مابه التفاوت خالف ناشی از افزایش -
واحد با توجه به ضوابط جاري بسطح 96.14مترمربع داراي مابه التفاوت در سه طبقه می 

باشد.تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و گواهی عدم خالف به 
. شماره 201360 مورخ 1395/11/13دریافت نموده است

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/-----------------------

*/**//*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/**/
حالیه با توجه به وضع موجود و نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت سوابق پیشین بشرح ذیل می باشد
 کاهش سطح راه پله در همکف و افزودن آن به بناي مفید بسطح 0.18 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً بسطح 1.90  -
مترمربع ( هرطبقه 0.38مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6( تبدیلی) بسطح 68.31 مترمربع که با واحد 10 درطبقه  -
5 تشکیل یک واحد را می دهد  * با توجه به کاهش سطح تراس رو باز اختصاصی و راه پله و 
راهرو و انباري ها و اینکه مجموع مساحت این طبقه نسبت به گزارش پیشین 1.80مترمربع 

* کاهش یافته است
ضمنا با توجه به تعداد طبقات قسمتی از سقف آخر بصورت تراسی روباز مشاعی اجرا شده 

 است (20.25 مترمربع )
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. رعایت پارکینگ گردیده است ( 10واحد 11 

پارکینگ ) ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.40 متر می باشد. معابر پاك سازي گردیده، 
 .صندوق پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري، حکم 
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  246,019,200

(دویست و  چهل و  شش میلیون و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 41.84  1.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/17775 بدوي گلسار بلوار  
گیالن 

خیابان 184
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 142مورخ 1391/04/27
بصورت 5/5 طبقه و در 5 واحدمسکونی با زیر بناي 1145.20مترمربع صادر گردیده که  از 

: بابت افزایش بنا داراي سابقه بشرح ذیل میباشد
برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و بدون رعایت عقب سازي و کال خارج از  

.تراکم در حد اجراي اقدام نموده است
اضافه بنا در همکف به سطح 19.52مترمربع ضمنا در همکف بسطح 13.50مترمربع از  -1

پیلوت به استخر تبدیل شده که در حد 35درصد می باشد
 اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 131.64مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 56.51 مترمربع که از این مقدار بسطح 23.60مترمربع  -3
عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد

احداث یک طبقه مازاد بسطح 76.08 مترمربع در زیرشیروانی بصورت یک واحد مسکونی-4
 

.افزایش تعداد واحد از 5 به 6 واحد که رعایت پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد -5
 افزایش سطح راه پله تا بام بسطح 4.14مترمربع -6

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 97.60مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7
.) استفاده نموده است

پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و گواهی عدم خالف بر 
مبناي آراي صادره کمیسیون دریافت نموده اند. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده که 
المثنی می باشد و به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق 

: پیشین می باشد
سایه کنسول بالاستفاده در همکف بسطح  13.39 مترمربع صرفا جهت اخذ عوارض احداث  -

. که در نقشه برداري لحاظ نشده است
افزایش سطح استخر بصورت تبدیل پیلوت از 13.50 به 31.32 مترمربع (تفاوت 17.82 -

مترمربع)
احداث یک باب اتاقک تاسیسات جداساز در 2 متر حیاط خلوت بسطح 4.16 مترمربع طبق -

نقشه برداري
احداث موتورخانه جداساز در 2 متر حیاط خلوت بسطح 7.96 مترمربع که از این مقدار -

. بسطح 2.55 مترمربع زیرپیلوت و بسطح 5.41 مترمربع اضافه بنا می باشد
افزایش سطح واحد مسکونی در طبقه 6 بسطح 3.19 مترمربع که از این مقدار بسطح 0.87 -

. مترمربع اضافه بنا و بسطح 2.32 مترمربع تبدیلی می باشد
 احداث دو باب انباري در مجاورت طبقه مذکور بسطح 8.71 مترمربع-
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 کاهش بنا در طبقات اول تا پنجم 0.05 مترمربع -
. داراي رمپ نامتعارف در ورودي ساختمان می باشد-

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت 
. صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 85-13950132 مورخ 96/1/9 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2برابر ارزش معامالتی 
بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 2068416000(دو 

میلیارد و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 307.8  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/17915 بدوي چهار راه 
گلسار چهار 
راه گلسار  
بخت پسند
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره  78مورخ 94/06/31 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه در 14 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم  بازیربناي 1639/55 
مترمربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 

.کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 72/65 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 94/35 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 288 متر مربع (هر طبقه 96 متر مربع) -3

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 114/15 متر مربع (از این مقدار بمیزان 18/15 متر مربع -4
مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 42/20 متر مربع-5
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 291/5 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6

اعطایی

توضیح اینکه در خصوص وضعیت پارکینگ پس از کف سازي و اتمام عملیات متعاقباvاظهار 
.نظر میگردد

همچنین بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 72/65 متر مربع و طبقات 2.1 بمساحت 188/70
 متر مربع و سقف تراکم اعطایی بمساحت 291/5 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر 

.بشماره 1/95/16227 مورخ 1395/03/22 میباشند
.ضمناv داراي گواهی عدم خالف بشماره 206719 مورخ 1395/05/31 میباشند

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

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است *******

31

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا  واقع درحوزه 
استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی در 

خصوص احداث اعیانات بدون مجوز بمساحت 6085.80با قدمت سال 1349 و 
بمساحت 7880مترمربع با قدمت سال 1392با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 113,890,880,800(یکصد و  سیزده میلیارد و  هشتصد و  نود 
میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 13965.8  4
 

3560000  , 1349
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 1/96/17935 بدوي ایستگاه  
انزلی 

فرودگاه بین 
المللی 
سردار 
جنگل 
 رشت

1-1-10398-17-1-0-0 32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده بصورت فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت که دراجراي ماده 9
قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 47/09/07 ونیز حسب مجوزشماره الف/80/1/5826 
مورخ92/03/01 صادره از ساتانداري محترم گیالن درخصوص تجددي ممیزي شهر رشت 
وبرابردستور شهردار محترم رشت بشماره نامه 58577مورخ94/04/25 باتوجه به عدم 

همکاري وپاسخی مناسب کلیه گزارش هاي زیربنایی ذیل بصورت علی الراس وتقریبی اعالم 
گردیده است ودر صورت ارائه نقشه برداري وضع موجود ونقشه هاي معماري کل اعیانات 

:فرودگاه قابل به بررسی خواهد بود

اعیانات قدیمی حدودآ بمساحت 6085.80مترمربع با قدمت45سال که شامل سالن قدیمی -1
فرودگاه وموتور خانه وکالنتري وخانه هاي سازمانی وساختمان فنی واآش نشانی وپست 

فشاري قوي و انبارها و پارکینگ اتومیبل وساختمان فنی فرودگاه بوده که دراین خصوص 
 .مجوزي ارائه نگردیده است

اعیانات وسایت فرودگاه باقدمت تقریبی  3سال به مساحت 7880مترمربع که شامل سالن -2
جدیداالحداث فرودگاه وساختمان جدید اداري ودیگر ساختمان هاي تاسیساتی وانبارهاي 

جدید بوده ومجوز احداثی ارائه نگردیده است.حالیه باتوجه به فاقد کاربري کل زیربناي فوق 
.الذکرخارج تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی  جهت تهیه فیش عوارض تخلفات ساختمانی و  ***
****.درآمدي میباشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک مبنی بر تغییر کاربري ملک مسکونی به 
فضاي آموزشی ،نظر به اینکه تغییر کاربري از شمول بند 24 ماده 55 و نیز تبصره هاي 

ماده صد شهرداري خارج می باشد لذا قابلیت طرح و رسیدگی در این کمیسیون را 
ندارد و به رد آن اظهار نظر می گردد .بدیهی است با توجه به مفاد گزارش شهرداري 

،موضوع می تواند حسب مورد در کمیسیون مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري  
مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد . 

جریمه 248  0
 

1200000  , 1390 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1396/07/04 1/96/18100 بدوي بلوار  
رجایی  19

1-2-10109-16-1-0-0 33

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، بصورت ساختمان ویالئی در حال بهره برداري  با زیر بناي تقریبی 
248 مترمربع که داراي بالمانع شماره 1/33/51163مورخه85/12/20 بصورت مسکونی بوده 
حالیه بصورت مهدکودك مورد استفاده قرار میگیرد. .هیچگونه مدارکی در خصوص استفاده 

فضاي آموزشی از سوي مالک ارائه نگردیده ، گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از 
نقشه برداري وضع موجود ،بازدید از داخل ملک و ارائه سایر مستندات قابل بررسی و 

.اظهارنظر مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم نازنین انجمنی محرز میباشد 

با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 

90/27 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 559674000
(پانصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 90.27  2
 

3100000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/07/04 1/96/18212 بدوي خ استاد  
معین 20 
متري گاز 
 فرعی اول

1-1-10539-12-1-0-0 34
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري که  داراي پروانه 
ساختمانی صادره  ( به صورت نسقی ) به شماره 18 به تاریخ 94/03/18 به صورت 2.5 طبقه و 

در 1 واحد مسکونی با زیر بناي کلی  177.60مترمربع  صادر شده است که حالیه مالک با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت بناي خارج از تراکم به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح  10.01 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.15 مترمربع به  -1

.صورت  مطبخ ( آشپزخانه ) واقع در 2 متر حیاط خلوت حد شرقی می باشد
داراي سایه کنسول بال استفاده به سطح  1.16 مترمربع صرفا جهت اخذ عوارض  -1-1

.درامدي می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.17 مترمربع که از این مقدار به مساحت 6.31  -2

مترمربع به صورت احداث سرویس بهداشتی واقع در 2 متر حیاط خلوت حد شرقی می 
.باشد

. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.86 مترمربع -3
. اضافه بنا در راه پله آخر به مساحت 0.22 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف و طبقات به سطح 8.77  -5
مترمربع (  همکف به سطح  2.97 متر مربع و طبقه اول به سطح 3.12 مترمربع و در طبقه 

دوم به سطح 2.68 متر مربع.)
در هنگام صدور پروانه به سطح 55.24 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است. (  -8

تبصره ماده 7 )
.کسري پارکینگ ندارد

حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 
.به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت تغییر 
جانمایی با ضریب 1برابر ارزش معامالتی به مبلغ  328569000(سیصد و  بیست و  

هشت میلیون و  پانصد و  شصت و  نه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 105.99  1
 

3100000  , 1393 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1396/12/12 1/96/18484 بدوي علی آباد - 
کوچه 

ضرابی- 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

1-2-10206-35-1-0-0 35
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه 
ساختمانی صادره  به شماره 229 به تاریخ 92/08/16 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد 

مسکونی با زیر بناي 270.50 مترمربع می باشد و پس از آن داراي گواهی عدم خالف به 
.شماره 229 مورخ 1392/08/16 می باشد

حالیه متقاضی با توجه به نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی درخواست پایانکار را 
.دارد

.به استناد نقشه برداري ارائه شده خالف جدیدي مشاهده نشده است
الزم به ذکر است که طبق پروانه صادره ، جانمائی ملک بصورت بر ساز بوده است ولیکن 
حالیه اعیان احداثی در مرکز عرصه می می باشد که در گواهی عدم خالف صادره به آن 

.اشاره اي نشده است
.پارکینگ شماره یک مورد تاید نمی باشد

با توجه به اینکه حدین شرقی و غربی عرصه موجود از حدین پروانه بیشتر می باشد نیاز به 
تهیه خط پروژه جدید می باشد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 1396/06/23 ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی 
.می باشد

. شیب رمپ و راه پله تا بام با راه پله فلزي ثابت اجراء شده است
(( الزم به ذکراست که مالک مبادرت به تغییر جانمائی خارج از طول 60%  بدون افزایش بنا 

در همکف و طبقات اول و دوم نموده است . جانمائی بصورت بر ساز بوده ولیکن حالیه 
بصورت وسط ساز می باشد .  طبقه همکف 35.33 مترمربع و طبقه اول 35.33 مترمربع و 

طبقه دوم 35.33 مترمربع  داراي مساحت خارج از طول 60% می باشد..))
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

35

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/26 1/96/18489 بدوي هاشمی 
بلوار قلی 

پور  طالقانی

1-2-10337-41-1-0-0 36

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 84,268,800(هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  شصت و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 6.27  4
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/18489 بدوي هاشمی 
بلوار قلی 

پور  طالقانی

1-2-10337-41-1-0-0 36

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

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

سایر 14.58 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
همزمانسازمسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ6,921,600

(شش میلیون و  نهصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 1.03  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه توسط متقاضی ساختمان در حال احداث بوده که با توجه به راي 
کمسیون ماده 5 براي آن پروانه ساختمانی به شماره 649 مورخ 91/12/28 به صورت 4 طبقه 

برروي پیلوت و 3 طبقه روي یکباب مغازه با زیربناي کل 445.40 مترمربع صادر گردیده 
است. قبالً در مرحله سفت کاري  و سربندي و آجرچینی با ارائه نقشه برداري داراي تخلفات 

:به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در همکف به سطح 41.86 مترمربع-1
تبدیل پیلوت به تجاري و در نتیجه توسعه مغازه به سطح 59.13 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات 2 الی 4 هرکدام به سطح 41.87 و مجموعاً به سطح 125.61 مترمربع-3
توسعه بالکن تجاري به سطح 56.65 مترمربع که از این مقدار 18.88 مترمربع در حد 4-1/3

. و 37.77 مترمربع خارج از 1/3 می باشد
احداث کنسول غیرمجاز به سمت شارع در طبقات 2 الی 4 هرکدام به سطح 11.30 و در -5

مجموع 33.90 مترمربع
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 20.55 مترمربع-6

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي تجدید نظر مورخ 94/2/8   ***********
کمیسیون ماده صد می باشد. حالیه عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 0.28 متر مربع -1

اضافه بناي یکدست ساز تجاري بسطح 0.93 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول بسطح 0.27 متر مربع   -3

اضافه بنا در بالکن تجاري بسطح 5.34 متر مربع با احتساب حفره راه پله، ضمناً بالکن  -4
هم از داخل مغازه دسترسی داشته و هم از طریق راه پله مشاعی طبقات راه دسترسی به 

.بالکن تعبیه گردیده که مغایر با ضوابط می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 0.48 متر مربع ( هر  -5

طبقه 0.16 متر مربع )
طبقات 2 الی 4 هر کدام یک واحد مسکونی بوده و حالیه هر کدام تبدیل به 2 واحد  -6

مسکونی گردیده است که داراي افزایش تخلف واحد در هر یک از طبقات دوم الی چهارم 
 .بسطح 4.86 متر مربع می باشد

با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 7 واحد مسکونی  بر اساس ضوابط قدیم  -7
نیاز به 4 پارکینگ جهت مسکونی بوده که یک واحد تامین نموده و داراي 3 واحد کسري 
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.پارکینگ می باشد
با توجه به متراژ مغازه و بالکن باالي 100 متر مربع نیاز به 2 واحد پارکینگ تجاري بوده  -8

.که داراي سوابق پرداختی 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 193126080(یکصد و  نود و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  

شش هزار و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.74  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/27 1/96/18522 بدوي بلوار شهید  
رجایی 
جنب 

تعاونی 
 نانوایان

1-2-10122-23-1-0-0 37

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
مسکونی - تجاري به شماره 448 مورخ 1391/10/17داراي موافقنامه کمیسیون ماده5 به 

صورت 5.5 طبقه با یک باب مغازه به سطح 20 مترمربع  با بالکن در حد 1/3 کالً با زیر بناي 
کل 744.83 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 164965 مورخ 1396/11/05 با زیربناي 

1116.39 مترمربع و گواهی پایانکار به شماره 326017 مورخ 1396/12/22 صادر گردیده 
است. حالیه پس از دریافت پایانکار چندین واحد از مسکونی تبدیل به تجاري گردیدند که به 

:شرح ذیل می باشند
طبقه اول بیمه ایران به سطح 122.38 مترمربع -

طبقه دوم مطب پزشکی ( دکتر میالد نوروز زاده ) به سطح 88.08 مترمربع -
طبقه سوم سالن آرایش چهره آرا به سطح 88.08 مترمربع -

طبقه چهارم کانون انجمن صنفی و حمل و نقل به سطح 88.08 مترمربع -
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 350582400(سیصد و  پنجاه میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 34.78  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 1/96/18635 بدوي کاکتوس   
بن بست 

  یاس

1-1-10202-92-1-0-0 38
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 115 مورخ 
1396/08/20 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 556/55 متر مربع 

صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستون همکف میباشد.(بتن ریزي شده)
 vطبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف بمساحت حدودا

.34/78 متر مربع میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

38

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 8,064,000(هشت 

میلیون و  شصت و  چهار هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 2.4  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/18654 بدوي استادسرا -  
پشت هتل 
اردیبهشت 
- بن بست 

بیمه

1-2-10015-345-1-0-0 39

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه 
شماره 139 مورخ 1393/08/10 و گواهی عدم خالف به شماره 189783 مورخ 1395/12/28 

. می باشد
.حالیه متقاضی با توجه به نقشه برداري ارائه شده درخواست  پاسخ استعالم ثبت را دارد

با توجه به بررسی وضعیت موجود با گواهی عدم خالف داراي مابه التفاوت بصورت احداث 
.سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت حد شمالی به مساحت 2.40 مترمربع می باشد

حد اول کوچه حد غرب به کوچه عمومی منتهی می گردد. نقشه ثبتی مورد تایید می 
.باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52,500,000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 25  1
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/04 1/96/18658 بدوي ابتداي  
شهید قلی 
پور روبروي 

بریدگی 
جنب 

مشاورامال
ك کیمیا

1-1-10346-57-1-0-0 40

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري (همزمانساز)، حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  196,455,000(یکصد و  نود و 

 شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.42  2.5
 

2100000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابرسند مالکیت بصورت  ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر دو باب 
مغازه بمساحت 159.46مترمربع که داراي پروانه ساختمانی بشماره 334 مورخ 76/08/25 و 

پایانکاربشماره 2540 مورخ 77/02/66 میباشد..شایان ذکر است ملک مذکور در خصوص 
استفاده از واحد مسکونی بصورت دفتر پیشخوان دولت داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 

95/06/24 و اعاده به وضع سابق بوده که مالک نسبت به جمع آوري دفتر پیشخوان اقدام 
نموده و سپس برابر نقشه برداري وضع موجود ارائه شده از بابت مابه التفاوت زیربنایی 

یکدست ساز در واحد مسکونی بسطح 13.41 مترمربع با قدمت سال 1358 و توسعه تجاري 
یکدست ساز بسطح 2.26 مترمربع و توسعه بالکن یکدست ساز بسطح 1.60 مترمربع با 

قدمت سال 1376 داراي سوابق  گزارش کارشناسی  بوده که با گزارش مذکور داراي مجوز 
.تعمیرات کلی و اساسی بشماره 281113 مورخ 1395/09/07 میباشد

الزم به توضیح است پس از دریافت مجوز تعمیرات حالیه طی بازدید میدانی و برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار در محل 2 باب مغازه تبدیل به یکباب گردیده و 

:مالک اقدام به توسعه بنا  بشرح ذیل نموده اند
افزایش بناي تجاري  مغازه بسطح 13.32 مترمربع که از این مقدار بسطح 10.62 مترمربع -1
بصورت تبدیل مسکونی به تجاري بوده و مابقی بسطح 2.70 مترمربع بصورت توسعه تجاري 

.در حیاط میباشد
 افزایش بالکن تجاري بسطح 24.10 مترمربع-2

شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت کل زیربناي تجاري(بالکن ومغازه) در زمان -3
پایانکار بسطح 48.06 مترمربع بوده و با توسعه بناي فوق الذکرمساحت آن 85.48 مترمربع 
بوده و مجاز به  M111 شده است حال با توجه به اینکه ملک مورد نظر در حال حاضر با کاربري

داشتن بالکن بصورت حداقل  30%  مساحت مغازه میباشد و طبق ضوابط مساحت بالکن 
مجاز در محاسبه تعداد پارکینگ تاثیر نداشته است بنابر این  با توجه به اینکه قبالً از بابت 
بالکن بسطح 11.60 مترمربع داراي پایانکار بوده حالیه بکسر مساحت بالکن قدیمی مذکور، 

.بناي تجاري با مساحت 73.88 مترمربع ،1 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت
برابر خط پروژه بشماره 3-1 مورخ 1395/08/10 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی بسطح 

تقریبی 13.40مترمربع میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور بسطح 1.30 مترمربع اعیانی 
مغازه وجود دارد.الزم به توضیح است طبق مجوز تعمیرات کلی با توجه به تعمیرات انجام 

شده بصورت کلی مالک میبایست رعایت عقب نشینی نماید اما در محل رعایت عقب نشینی 
صورت نگرفته و مقدار مذکور همچنان در تصرف مالک میباشد.حالیه مالک درخواست 

پرداخت جریمه تخلف انجام شده را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 
.میگردد

40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 528,410,400(پانصد و  بیست و  هشت میلیون و 

 چهارصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 314.53  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/18678 بدوي گلسار  بلوار 
گیالن  خ 

188 

1-1-10413-8-1-0-0 41

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ1,817,222,400(یک میلیارد و  هشتصد و  هفده میلیون و  دویست و  بیست و  
دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 270.42  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ2443560000(دو میلیارد و  چهارصد و  چهل و  

سه میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 290.9  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 440 مورخ 1394/12/27 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه بهمراه 2 طبقه زیرزمین و با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم در 10 واحد 

مسکونی با زیربناي 2069/85 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی در حد قالب بندي ستون طبقه ششم میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم و 
: حذف 2 طبقه زیرزمین داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 29 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 172/40 متر مربع (هر طبقه 43/10 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 69/02 متر مربع (از این مقدار بمساحت 11/8 متر مربع -3
مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد.)

احداث طبقه ششم بمساحت 290/90 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 314/53 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

 اعطایی
(توضیح اینکه با توجه به عدم اجراي 2 طبقه زیرزمین مساحت مازاد زیر زمین در زمان 

صدور پروانه از مساحت کل(398/77 متر مربع) کسر گردیده است.)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

ضمناv داراي درخواست شکایت پالك مجاور بشماره 280967 (در مرحله سقف طبقه اول) 
.میباشند که به کمیسیون ارسال گردیده ولی تاکنون رأي صادر نگردیده است

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

41

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در خصوص احداث کنسول و یک طبقه مازاد و توسعه 

اطاقک آسانسورو راه پله  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
939,918,000(نهصد و  سی و  نه میلیون و  نهصد و  هجده هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 159.85  1.75
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/03 1/96/18688 بدوي فاز دوم  
خیابان معلم 
 نبش نبوت 

6 

1-2-10288-6-1-0-0 42

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 290 مورخ 92/09/28 به صورت ساختمان 2.5 طبقه بر روي زیر زمین با زیر بناي 

307.23 متر مربع در 2 واحد مسکونی می باشد. پروانه مذکور یکبار به شماره 170055 مورخ 
93/05/09 تمدید گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام عملیات ساختمانی در 
زیر زمین داراي گواهی عدم خالف به شماره 266198 مورخ 95/05/30 می باشد. همچنین 
در مرحله اتمام سقف طبقه اول از بابت اضافه بنا در طبقه اول  به صورت احداث کنسول به 

سمت شارع به سطح 39.06 متر مربع داراي سوابق گزارش بوده و براي آن گواهی عدم خالف 
 .به شماره 279598 مورخ 1395/09/17 صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف طبقه سوم بوده و برابر نقشه هاي معماري 
:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در طبقه دوم به صورت احداث کنسول به سمت شارع به سطح  39.06 مترمربع -1
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 109.5 مترمربع ( که از این مقدار  به  -2

سطح  39.06 مترمربع به صورت احداث کنسول به سمت شارع می باشد )
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 11.29 مترمربع -3

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

42

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ405115200(چهارصد و  پنج میلیون و  

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

جریمه 40.19  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/18786 بدوي گلسار 
میدان 

باستانی 
 شعار خ 97

1-1-10011-13-1-0-0 43

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  52 مورخ  95/8/13 با زیر بناي کل  981.99 مترمربع در 5.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي ستون همکف می باشد.  به استناد نقشه  معماري ارائه شده تا این مرحله بسطح 

40.19 متر مربع درهمکف  اضافه بناي خارج از تراکم داشته که سطح اشغال همکف از 54.42
 درصد به 68.48 درصد افزاش یافته است. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. 

.مراتب جهت صدور دسترو تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت خانم فاطمه نوید طالمی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  احداث بار انداز در حیاط به متراژ 3.06 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با 

توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر  

ارزش معامالتی به مبلغ   5599800(پنج میلیون و  پانصد و  نود و  نه هزار و  هشتصد) 
 ریال  صادر و اعالم میدارد 

جریمه 3.06  1.5
 

1220000  , 1393 احداث بارانداز در حیاط 1396/05/24 1/96/18945 بدوي بلوار گلسار  
111 

1-1-10168-47-1-0-0 44

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 115 
مورخ92/05/20 و گواهی عدم خالف به شماره 182472 مورخ 95/11/20 بصورت یک واحد 
مسکونی دوبلکسی می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد. داراي 

اضافه بنا بصورت  سایبان با ایرانت سایه روشن بسطح 3.06 متر مربع صرفاً جهت جلوگیري 
از ریزش باران بر روي پمپ آب  می باشد. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي مسعود امان میاندهی و شرکاء  بشرح افزایش بنا 

در همکف و طبقات اولتا چهارم  جمعاً به متراژ 64.64 مترمربع   و میزان تراکم اعطایی 
به متراز 91.04 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 

64.64 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 91.04 متر مربع جمعاً  
بمبلغ   478732800(چهارصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  سی و  دو هزار 

و  هشتصد)ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 155.68  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/03/06 1/96/19017 بدوي مسجد 
هاشمی 
بعثت  5

1-2-10180-17-1-0-0 45

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 215 به تاریخ 94/11/17 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی و زیر 

شیروانی انباري  با زیر بناي 640.27 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 
از بابت تخلفات به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد مورخ 

:1396/03/06 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 7.28مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 54.32 متر مربع ( هر طبقه به سطح 13.58 متر  -2
مربع )

 اضافه بنا راه پله به بام به سطح  3.27 متر مربع -3
در هنگام صدور پروانه به سطح 91.04 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت  *-* *-*
 مازاد بر انباري مجاز ( 5 متر مربع ) به سطح 0.85 متر مربع می باشد

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامیست  ( یک لنگه  *----*

درب به طول 4 متر )

خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف برابر ضوابط را 
دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( جهت به روز رسانی )

45

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي طبقه چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب 
سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 228,160,800(دویست و  بیست و  هشت 

میلیون و  یکصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.27  1.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/03/13 1/96/19051 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-31-1-0-0 46

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 362 مورخ 94/12/27 بصورت 5
طبقه روي پیلوت بازیربناي 1513.70مترمربع و10 واحد مسکونی صادرگردیده عملیات 
ساختمانی درمرحله بهره برداري میباشد.که براسا نقشه برداري ونقشه معماري داراي 

 :افزایش بنا درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
 کاهش بنادر طبقات 1- 4 بسطح .3.60 مترمربع -1

 افزایش بنا درطبقه پنجم بصورت عدم رعایت 2مترعقب سازي بسطح 45.27 مترمربع -2
 کاهش زیربنا در انباري زیرشیروانی بسطح 18.76 مترمربع -3

ضمنا باتوجه به افزایش بناي صورت گرفته کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره بوده تبصره 7 
.سقف تراکم تعلق نمیگیرد

********
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق گزارش می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید.مراتب 

جهت صدور دستور تقدیم می گردد.(بروز رسانی)

46

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 22,099,200

(بیست و  دو میلیون و  نود و  نه هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 11.51  2
 

960000  , 1391 احداث بناي جداساز 1396/08/16 1/96/19080 بدوي دیلمان -  
چهار راه 
شهید 

بهشتی- 
خیابان شیر 

خانی - 
 کوچه بهار

1-1-10273-37-1-0-0 47

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ304772000(سیصد و  
چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 117.22  2
 

1300000  , 1389
 , 1390

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در مرحله بهره برداري که  داراي پروانه ساختمانی به شماره 99
مورخ 89/4/15 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضام زیرشیروانی مسکونی در 8 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 698.82 مترمربع صادر شده است
الزم به ذکر است که در خصوص افزایش بنا تا مرحله ستون گذاري طبقه سوم داراي راي 
کمیسیون ماده صد مورخ 89/09/01 و به صورت افزایش بناي مازاد بر تراکم در همکف به 
مساحت 24.77 مترمربع و در طبقات مجاز ( طبقه اول و دوم و سوم ) به مساحت 74.36 

.مترمربع می باشد که تا کنون گواهی عدم خالف دریافت ننموده است
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد با توجه به نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي مابه التفاوت خارج از تراکم و به شرح زیر می باشد

. اضافه بناي همزمان ساز در همکف با قدمت سال 89 به مساحت 2.99 مترمربع -1

احداث 6 واحد انباري در محوطه حیاط مشاعی به مساحت 11.51 مترمربع با قدمت سال  -2
1391 .

افزایش بناي همزمان ساز در طبقات اول تا سوم به مساحت 8.92 مترمربع با قدمت سال  -3
89 .

تبدیل زیر شیروانی مسکونی به طبقه مازاد که داراي مابه التفاوت به مساحت 80.59  -4
.مترمربع می باشد

داراي مابه التفاوت مازاد بر تراکم درآمدي به مساحت 38.25 مترمربع در زیر شیروانی  -5
.می باشد

. کاهش سطح راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.51 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي -7

مفید به مساحت 24.72 مترمربع در همکف و طبقات ( 6.28 مترمربع در همکف و 18.44 
.مترمربع در طبقات ) می باشد

. از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت همزمان ساز مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 38.25 

.مترمربع می باشد
.تبصره ماده 7 ندارد . کسري پارکینگ ندارد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

47

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 35,071,000(سی و  پنج میلیون و  هفتاد و  یک هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.78  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/19143 بدوي اول بلوار  
معلم  خ 

وحدت  بن 
بست 
مهتاب

1-2-10324-11-1-0-0 48

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 212 مورخ 1392/08/05 بصورت 
ساختمان 2/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 434/30 مترمربع (بدون استفاده از 

.سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 63/05 متر مربع (بمساحت 5/66 متر مربع مربوط به احداث -1

سایبان در محوطه جنوبی میباشد.)
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 108/16 متر مربع (هر طبقه 54/08 متر مربع)-2

احداث طبقه سوم بمساحت 118/71 متر مربع بصورت طبقه مازاد-3
کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 0/17 متر مربع-4

توضیح اینکه انباري در زیرشیروانی اجرا نگردیده
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-5

با توجه اجراي 2 درب به عرض 4/98 متر و3/40 متر و عدم تأمین پارك حاشیه اي در -6
.زمان پروانه یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

توضیح اینکه با توجه به عدم رعایت ابعاد پاسیو مساحت آن در اضافه بنا لحاظ گردیده 
.است

همچنین بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 55/55 مترمربع و طبقات 2.1 بمساحت 107/98 
مترمربع و یک طبقه مازاد بمساحت 118/61 مترمربع و توسعه راه پله به بام بمساحت 1/75 

متر مربع

.داراي رأي تجدید نظر به شماره 1/93/10097 مورخ 1393/11/21 میباشند 
: حالیه وضع موجود نسبت به رأي کمیسیون داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 7/5 متر مربع (از این مقدار بمساحت 5/66 متر مربع مربوط -1
به احداث سایبان میباشد.)

اضافه بناي همزمانساز در طبقات 2.1 بمساحت 0/18 متر مربع (هر طبقه 0/09 متر مربع)-2
اضافه بناي همزمانساز در طبقه سوم بمساحت 0/1 متر مربع-3

.ضمناv داراي گواهی عدم خالف بشماره 182024 مورخ 1395/12/08 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

48

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 
چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,499,148,000(یک میلیارد و  چهارصد و  

نود و  نه میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 178.47  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/09/26 1/96/19271 بدوي علی اباد   
پوررجب

1-2-10216-16-1-0-0 49

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (توسعه 

بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  858,715,200(هشتصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  پانزده هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.02  3.5
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

  حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 646,464,000
(ششصد و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 96.2  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 3  مورخ  95/3/27 
بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي 2 باب مغازه فاقد بالکن در 3 واحد مسکونی بهمراه 

زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي  563/9  متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام 
رسیده و

:برخالف مدلول پروانه داراي مغایرت بصورت 
اضافه بنا در همکف بمساحت 47/47 متر مربع-1

توسعه بناي دو واحد تجاري بمساحت 47/17 متر مربع (بصورت تبدیل پیلوت به مغازه)-2
و افزایش ارتفاع واحد هاي تجاري از 3/40 متر به 5/60 متر

احداث بالکن جهت واحد تجاري شماره 1 بمساحت 13/11 متر مربع (بمساحت 11/52 متر -3
مربع در حد 1/3 -بمساحت 1/59 متر مربع خارج از 1/3 )

احداث بالکن جهت واحد تجاري شماره 2 بمساحت 12/74 متر مربع (در حد 1/3)-4
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 94/94 متر مربع (هر طبقه 47/47 متر مربع)-5

احداث طبقه چهارم بمساحت 178/47 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-6
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-7

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند-8
(توضیح اینکه تعداد پارکینگ مورد نیاز 6 واحد بوده که وضع موجود 4 واحد تأمین گردیده 

همچنین در زمان صدور پروانه یکواحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت نموده اند.)
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 20/20 متر مربع (حذف انباري در زیرشیروانی)-9

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/26 متر مربع-10
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1395/10/06 و تجدید نظر مورخ 1396/10/09 میباشند 

 .ضمناv بمساحت 33/63 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند
.ضمناv داراي  پروانه مرحله دوم بشماره 278298 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

49

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي قاسم فرحناك و شرکاء  مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً به متراژ 62.89  مترمربع   و 

میزان تراکم اعطایی به متراز 121.51 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
نسبت بمساحت 62.89 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 121.51 

متر مربع جمعاً  بمبلغ 573930000(پانصد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  سی هزار 
)ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 184.4  0.5
 1.75 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19348 بدوي فلکه  
سرگل به 

طرف 
رشتیان 

کوچه پنجم
  

1-2-10491-74-1-0-0 50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
411 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی و زیرشیروانی انباري  با 

زیر بناي 758.43 مترمربع و  در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي 

.کمیسیون ماده صد مورخ 1396/02/19 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
خارج از طول 60 درصد به عمق 1.11 متر -1

  اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 10.80 مترمربع -2
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 43.20 متر مربع  (هر  -3

 طبقه به سطح 10.80 مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 3.62  متر مربع در همکف و بسطح 117.89 متر مربع در  -4

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
اضافه بناي تراکمی کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف  به سطح  -5
1.41 متر مربع و در طبقات در مجموع به سطح 7.48 متر مربع (هر طبقه به سطح 1.87 متر 

مربع )
رعایت پارکینگ می گردد و با توجه به جانمایی پارکینگ ها جهت رعایت راه نفرو به  -6

عرض 1.20  پارکینگ قطعه 3  مورد تایید نبوده و درخصوص پارکینگ مازاد بر نیاز در زمان 
.پایانکار تصمیم گیري خواهد شد

:ضمناً
.انباري در زیر شیروانی بسطح 35.02 متر مربع حذف گردیده است /--

.راه پله به بام بسطح 9.41 متر مربع  کاهش یافته است /--
خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( جهت به روز رسانی )

50

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا در خصوص بناي 

مازاد بر تراکم به مساحت 56.07 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 282592800(دویست و  هشتاد و  دو میلیون و  پانصد و  نود و  دو 

هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 56.07  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19371 بدوي پستک  
کوي 

  طالقانی

1-1-10402-329-1-0-0 51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث بر روي زمین نسقی  که داراي  پروانه 
ساختمانی به شماره  8029/1/1/144 مورخ  93/1/24 با زیر بناي کل  285مترمربع در 2.5 
طبقه  و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می 
باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 2 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 18.69 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 18.69 مترمربع -3
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم بسطح 18.69 مترمربع -4

ضمناً در پروانه صادره در طبقه دوم به سطح  15 متر مربع داراي پیش آمدگی به سمت  -5
معبر بوده که در حال حاضر مساحت پیش آمدگی 9.82 متر مربع می باشد. (بسطح 5.18 متر 

مربع کاهش داشته است)
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 1 واحد مسکونی کاهش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

51

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 
طبقه چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

107704800(یکصد و  هفت میلیون و  هفتصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 21.37  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19478 بدوي استادسرا  
کوچه 
 انقالب

1-2-10015-210-1-0-0 52

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 43579200(چهل و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  نه هزار و 

 دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.97  1
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 263 
مورخ 94/12/17 بصورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1156.42مترمربع می 

باشد. در مرحله اسکلت و اجراي سقف طبقه دوم بدون خالف گواهی عدم خالف به شماره 
222777 مورخ 95/3/9 در یافت نموده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می 
افزایش  -1:باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 21.37 متر مربع به دلیل عدم رعایت عقب 
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و  -2سازي

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.55 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به 
در زمان پروانه   -4اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 1.63 متر مربع -3 سطح 9.79 متر مربع

بسطح 59.07 متر مربع درهمکف و بسطح 49.11 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی 
استفاده نموده است که با توجه به کمتر بودن کل تخلف از 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه 

تعداد درب هاي مجاز سواره رو حد غرب از 3  -5.تراکم اعطایی جز خالف محسوب نگردید
درب  مجاز 3 متري به 4 درب افزایش یافته که داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي 

کاهش در طبقه همکف بسطح  /--:ضمناً داراي کاهش زیربنا به شرح زیر می باشد.می باشد
کاهش در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 3.33 متر مربع ( هر طبقه 1.11 /--1.71 متر مربع

رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی  /-- متر مربع )
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی   .است

.تقدیم می گردد

52

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 904,528,800(نهصد و  چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 179.47  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 1/96/19515 بدوي علی آباد  
کوي 

احمدیان  
ك گوهري

1-2-10241-81-1-0-0 53

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

1,562,400,000(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  دو میلیون و  چهارصد هزار )   ریال 
در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 186  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه  شماره 539 مورخ 1391/12/01 بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی( انباري) با زیر بناي 660/53 متر مربع (بدون 
طبق .استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده است
نقشه برداري اصالحی ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

اضافه بنا در همکف بمساحت 43/44 متر مربع-1:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 130/32 متر مربع (هر طبقه 43/44 متر مربع)-2

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بمساحت 186 متر مربع-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 56/36 متر مربع-4

اضافه بناي تراکمی بدلیل -6 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-5
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 5/71 متر مربع (همکف 

2/26 متر مربع - طبقات 3/45 متر مربع)
مراتب جهت .حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.کسري پارکینگ ندارند

.دستورات بعدي تقدیم میگردد

53

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/3 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 99.6 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 166,420,800

(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 99.06  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/19516 بدوي گسار خ  
157 

1-1-10160-4-1-0-0 54

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 3برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 829,886,400

(هشتصد و  بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد)   ریال 
در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 82.33  3
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص عدم رعایت مقررات ایمنی مبحث حریق بدیهی است شهرداري تکلیف 
قانونی خود را در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

جریمه  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 10019-13950132 مورخ 95/11/12 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

1475208000(یک میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 175.62  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/19516 بدوي گسار خ  
157 

1-1-10160-4-1-0-0 54

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ، ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 803 مورخ 1391/12/28 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

. مسکونی و به مساحت کلی 907.63مترمربع صادر شده است
از بابت تخلفات در مرحله نازك کاري داراي راي کمیسیون مبنی بر صدور جریمه و به شرح 

.زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 31.61  مترمربع -1
احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت حد جنوبی به مساحت 4.63  -1-1

. مترمربع
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.61 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 31.61 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.61 مترمربع-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.61 مترمربع-5
احداث یک طبقه مازاد بصورت یک  واحد مسکونی در طبقه پنجم به مساحت 82.33   -6

.مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.53 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
. اضافه بنا از بابت راه پله و آسانسور طبقه آخر به مساحت 12.94 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم  خارج از  25 % به مساحت 99.06 مترمربع در زمان صدور  -8
پروانه می باشد که  حالیه با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
افزایش تعداد واحد  از 4 واحد به 5 واحد که با توجه به تاریخ صدور پروانه ، کسري  -9

..پارکینگ ندارد
.درب ضد حریق تعبیه نشده است

.حالیه خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

54
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، موضوع تخلف منتفی اعالم میگردد .

سایر 71.98  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/08/09 1/96/19525 بدوي میدان  
جهاد - 
شهرك 

  فرهنگیان

1-2-10450-22-1-0-0 55

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم رقیه نیرومند و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 94/93 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

478447200(چهارصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  چهل و  هفت هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 94.93  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 259 مورخ 
1392/09/04 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم شامل 3 
واحد مسکونی با زیربناي 487.63 مترمربع و تمدید پروانه بشماره درخواست 178425 

مورخ 1393/12/17 می باشد قبالً در حد اتمام  بتن ریزي سقف طبقه دوم داراي سوابق به 
:شرح زیر بوده است

افزایش بنا در همکف به سطح 47.15 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 15.75 مترمربع -1
به صورت احداث سایبان با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ می باشد )

افزایش بنا در طبقه اول ودوم بسطح تقریبی 94.3 مترمربع (براي هرطبقه بسطح 47.15 -2
مترمربع)

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 165.24 متر مربع ( تبصره 7)-3
الزم به توضیح است با توجه به ضوابط جانمایی شهرك فرهنگیان ، شهرداري بجاي اینکه 
براي ملک فوق عقب ساز پروانه صادر کند به اشتباه بر ساز پروانه صادر نموده است ، به 

.همین دلیل باعث ایجاد شکایت و اعتراض توسط همسایه هاي مجاور گردیده است
از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 95/8/15 کمیسیون ماده صد می باشد. 

حالیه عملیات در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد که به استناد نقشه برداري ارائه 
:شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 47.48 مترمربع  که از این مقدار بسطح  -1
18.38 متر مربع بصورت سایبان همگن جهت تامین پارکینگ می باشد که از کل مقدار فوق 

بسطح 47.15 داراي سوابق بوده و حالیه بسطح 0.33 متر مربع افزایش یکدست ساز دارد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 62.92 مترمربع ( هر  -2

طبقه 31.46 متر مربع)که قبالً بسطح 94.3 از بابت طبقات اول و دوم بصورت تقریبی سابقه 
.داشته که بسطح 31.38 متر مربع داراي اضافه جریمه می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه سوم  به سطح  31.46 متر مربع -3
داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 38.63 متر مربع  در طبقه چهارم بوده که از این  -4

.مقدار بسطح 7.17 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه هر کدام  -5
تبدیل به یک واحد مستقل گشته، لذا مساحت مفید طبقه چهارم (110.61 متر مربع) به کسر 
توسعه بنا در طبقه چهارم (38.63 متر مربع) بسطح 71.98 متر مربع مشمول تخلف افزایش 

.تعداد واحد مسکونی می گردد
احداث دوباب انباري در زیر شیروانی بسطح 7.82 متر مربع -6

توسعه راه پله به بام بسطح 5.8 متر مربع -7

55
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اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -8
به بناي مفید در همکف به سطح 2.61 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  

8.28 متر مربع ( هر طبقه 2.61 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه  بسطح 165.24 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -9 

.نموده اند ( تبصره 7) از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد می باشند
.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد-10

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري (افزایش بالکن)، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  73507500(هفتاد و 
 سه میلیون و  پانصد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.91  2.5
 

3300000  , 1393 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/02/23 1/96/19528 بدوي شهرك  
بهشتی 
نبش 

 بوستان 4

1-1-10299-16-1-0-0 56

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري به شماره 384 مورخ 1392/12/8بصورت 
دو باب مغازه بابالکن در حد 1/3 با زیربناي کل 99.71مترمربع با پوشش صد در صد می باشد  
 : که با توجه به آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت زیربنایی بشرح ذیل می باشد
درهمکف زیربنا 1.17 مترمربع نسبت به پروانه کاهش یافته و در بالکن تجاري بسطح  8.91 

. مترمربع افزایش یافته است
براي دسترسی به بالکن مغازه اول به جاي پله از باالبر استفاده می شده و در مغازه دوم 

داراي راه پله گرد جهت دسترسی به بالکن بوده است . طی بازدید مجدد باالبر مسدود شده 
و راه پله گرد جهت دسترسی به بالکن احداث شده است . هردو مغازه داراي سرویس 

بهداشتی است .ضمنا در زمان اجرا اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي تغییر یافته و دوباب به 
یک باب تبدیل شده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و درحال بهره برداري بصورت 
خشکشویی می باشد  .  ضمنا با توجه به پرداخت کسري پارکینگ در زمان پروانه برابر 

ضوابط (عدم تامین پارکینگ) بالمانع می باشد . حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. 
.مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 1379950(یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه 
هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان 

مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 84.92  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19529 بدوي قلی پور 
کوچه 

بهارستان 
فرعی دوم

1-2-10488-110-1-0-0 57
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 و با توجه به  عدم اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب   1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 3692812

(سه میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد و  دوازده) ریال صادر می گردد و 
در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید.

جریمه 15.15  1.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19529 بدوي قلی پور 
کوچه 

بهارستان 
فرعی دوم

1-2-10488-110-1-0-0 57

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه خالف ساز یک و نیم اشکوبه در یک واحد مسکونی با 
پوشش صد در صد و با زیربناي  100.07  مترمربع بر روي عرصه فاقد سند بسطح 75.77 

مترمربع  با  مصالح آجري و قدمت سال 1377 می باشد که با توجه به کاربري بسطح 15.15
مترمربع خارج از تراکم و مابقی در حد تراکم می باشد  برابر خط پروژه 3-1 مورخ 95/11/19 
بسطح 23.20 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد .  حالیه تقاضاي پرداخت خالفی را 

. دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 229924800(دویست و  بیست و  نه میلیون و  

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

جریمه 136.86  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19542 بدوي علی اباد 
بعد از 
مسجد 

هاشمی خ 
بعثت  8

1-2-10174-1-1-0-0 58

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 72 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252000000(دویست و  پنجاه و  دو 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 806551200(هشتصد و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  

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

جریمه 160.03  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 256 مورخ 1394/12/15 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 575.81 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 
اضافه بنا درهمکف به سطح  -2 حذف سایبان همکف به سطح 13.55 مترمربع-1:می باشد
کاهش  -27.08.3 مترمربع که از این مقدار 1.81 مترمربع سایه کنسول بال استفاده میباشد
اضافه بنا در -4سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.05 مترمربع
کاهش سطح -5طبقات اول تا چهارم به سطح 108.32 مترمربع (هر طبقه 27.08 مترمربع)

راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 13.88 مترمربع (هر طبقه 3.47 
افزایش واحدها از 4 به 8  -6 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 8.51 مترمربع -5مترمربع)
 2 -7.واحد مسکونی که اضافه بناي ناشی از آن در هر طبقه به سطح 18 مترمربع میباشد
داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 136.86 -8.واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 
مراتب باتوجه به درخواست  .ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد

.گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

58

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات و احداث سایه بان، به مبلغ  1,204,325,500(یک میلیارد 

و  دویست و  چهار میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 203.85  1.75
 

3560000  , 1393
 , 1395

احداث بناي جداساز 1396/05/10 1/96/19544 بدوي بلوار گیالن  
 خ 179 20 
 متري گاز

1-1-10573-15-1-0-0 59

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي طبقه مازاد پنجم ، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,185,072,000(یک میلیارد و  یکصد و  
هشتاد و  پنج میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 141.08  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

باتوجه به اعمال جریمه براي سایه بان به متراژ 16.25 مترمربع، موضوع کسري 
پارکینگ منتفی می گردد.

سایر 25  0
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی و 

برگشت تشویقی آسانسور، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 190,816,000(یکصد و  نود 
میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.2  0.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 1/96/19544 بدوي بلوار گیالن  
 خ 179 20 
 متري گاز

1-1-10573-15-1-0-0 59
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی  داراي پروانه ساختمانی به شماره 705 مورخ 
1391/12/28 بصورت 4.5 طبقه و انباري در زیرشیروانی و در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 

کل 587 مترمربع می باشد.که در مرحله سفت کاري   به استناد نقشه برداري ارائه 
: شده،بابت اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% بشرح ذیل

خارج از طول60 درصد به عمق 3.98 متر -1
اضافه بنا  خارج از تراکم در همکف به سطح 35 متر مربع -2

احداث سایبان بسطح 16.25 متر مربع  بصورت بارانداز با اسکلت فلزي و ناهمگن با  -3
اسکلت ساختمان جهت تامین پارکینگ شماره  4 و 5 ( که با توجه به ضوابط زمان صدور 

پروانه پارکینگ مازاد بر نیاز می باشد)
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 139.92مترمربع (  -4

هرطبقه  بسطح 34.98 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 141.08مترمربع خارج از تراکم -5

بناي خارج تراکم به جهت برگشت 5% تشویقی آسانسوربسطح 9 مترمربع با توجه به  -6
.احداث یک طبقه مازاد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن   -7
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.68 مترمربع ( هر طبقه 3.17 متر 

مربع )
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 98.20 مترمربع از تراکم اعطایی  -8

استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد از 4 واحد به 5 واحد افزایش یافته که در صورت عدم پذیرش ردیف 3  ( بار  -9

انداز) داراي  یک  واحد کسري پارکینگ می باشد. در صورت تایید آن فاقد کسري پارکینگ 
.خواهد بود

:ضمناً
با توجه به افزایش تعداد طبقه از 4 به  طبقه 5 رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی در  /--

.مرحله تکمیل ساختمان الزامیست
.مساحت زیر شیروانی بسطح 30.11 متر مربع کاهش یافته است /--

دیوار حائل به سمت حیاط بصورت ژاپنی اجرا شده است و در سمت پالك همسایه فاقد  /--
.دیوار حائل می باشد

بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/21026 مورخ 1396/07/11 
مبنی بر جریمه می باشد حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره 
برداري است درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 
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.می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19

صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 49.43مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 83042400

(هشتاد و  سه میلیون و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید.

جریمه 49.43  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/19552 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور خ بعثت 

  ك9

1-2-10178-31-1-0-0 60

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 276595200(دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  پانصد و  نود و 
 پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.88  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر 
خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده است لذا موضوع از شمول 

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

سایر 57.2 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 137 مورخ 
93/08/07 بصورت 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 332.58 مترمربع می باشد، 

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده  گزارش تخلف 
: بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 13.30 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 39.90 مترمربع -

اضافه بنا در زیرشیروانی با توجه به افزایش مساحت راه پله و کاهش مساحت انباري در  -
 زیرشیروانی - بسطح 1.68مترمربع

- .در هنگام صدور پروانه به سطح 49.43 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده است -
افزایش تعداد واحد از 2 به سه که  مشمول 57.20 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد می 
افزایش تعداد درب هاي پارکینگی از یک به دو درب بر خالف ضوابط پروانه که با -.گردد
توجه به میزان بر، منجر به حذف پارك حاشیه اي نگردیده و در صورت تایید درب دوم 
رعایت سه باب پارکینگ بدون مزاحم می گردد و نیاز به نظریه ارشادي دارد  . حالیه  

تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می 
.گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 11.90 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 18,445,000
(هجده میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 11.9  0.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/19564 بدوي بلوار قلی  
پور 20متري 

گلزاران 
کوچه سوم 
-بن بست 
سمت چپ

1-2-10718-41-1-0-0 61

در خصوص  عدم رعایت ضوابط ایمنی منطقه بر اساس ضوابط و مقرارات خود عمل 
نماید 

جریمه  0
 

3100000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 508,214,000(پانصد و  هشت میلیون و  دویست و  چهارده هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 81.97  2
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت یک طبقه مازاد  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 650,814,000(ششصد و  پنجاه میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.98  3
 

3100000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در احداثی داراي  پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 284 به تاریخ 92/06/26 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی و 

انباري زیر شیروانی با زیر بناي 221.50 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
و ساختمان در حال بهره برداري می باشد و از بابت تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل داراي 

: سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون ماده صد می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 24.62 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 49.24  متر مربع  ( هر طبقه به سطح  -2
24.62 متر مربع )

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 69.98 متر مربع در طبقه سوم -3
افزایش تعداد واحدها از 2 به 3 واحد -4

افزایش تعداد واحد مربوز به طبقه مازاد می باشد و مشمول تخلف افزایش تعداد  *---*
واحد نمی گردد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.71 متر مربع  و در  -5
طبقات در مجموع به سطح 2.40 متر مربع (هر طبقه به سطح 1.20 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 11.90 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -6
 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 6.65 متر مربع *----*

 کاهش سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 14.43 مترمربع  *-----*
*********************************************************

*****************
خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

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

61

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به رعایت حیاط خلوت و فضاي باز ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در 

خصوص اضافه بنا به مساحت 13/5 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1480781(یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار و  هفتصد و  

هشتاد و  یک) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 13.5  0.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19583 بدوي شهید  
بهشتی 
جاده 

دهسرا  
کوچه 8 

متري

1-1-10273-16-1-0-0 62
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب خانه 
بمساحت 122.07مترمربع داراي بالمانع به شماره 9281 مورخ 1380/04/23 میباشد.مالک 

بدون مجوز اقدام به افزایش بنا در طبقه اول به سطح تقریبی 13.5 مترمربع و با قدمت سال 
.80 نموده است. باستناد خط پروژه 1-2 مورخ 95/11/20 فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم می گردد

62

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي اسماعیل تقی پور و شرکاء 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات و 
احداث انباري زیر شیروانی  جمعا بمساحت 43.18 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 2برابر ارزش معامالتی بمبلغ  290169600(دویست و  نود میلیون و  یکصد و  
شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 43.18  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19584 بدوي بلوار گیالن  
خ 192 
بیست 

   متري گاز
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  314 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  980.2 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 3.01 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 12.04مترمربع ( هر  -2
طبقه 3.01 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 25.12 متر مربع در طبقه پنجم که از این مقدار بسطح  -3
.22.11 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
توسعه انباري در زیر شیروانی بسطح 2.01 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 1 متر مربع ( هر طبقه 0.2 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 8.39 متر مربع در همکف و بسطح 56.62 متر مربع در  -6
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 

درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش 
.نشده است

رعایت پارکینگ می گردد. رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار 
 .الزامی است

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

***.طی بازدید مجدد عملیات ساخت و ساز به اتمام رسیده است ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 11041-13950132 مورخ 95/12/3 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 1472550(یک 

میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم میگردد. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 105.9  0.1
 

175000  , 1375 احداث بناي جداساز 1396/02/19 1/96/19585 بدوي گلسار - 
پستک 

-کوچه 25

1-1-10182-70-1-0-0 64

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 179/6 متر مربع مشتمل بر یکباب خانه یک طبقه بهمراه سرویس بهداشتی و 

سایبان در حیاط با قدمت حدود 20 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1375) که بالمانعی جهت 
طبق پالن معماري ارائه شده زیربناي مسکونی احداث آن ارائه نگردیده است.(بدون مجوز)

حدوداv 79/30 متر مربع و سرویس بهداشتی بمساحت حدوداv 5/30 متر مربع همچنین 
سطح اشغال حدوداv 58/96% و کسري .مساحت سایبان حدوداv 21/30 متر مربع میباشد

همچنین طبق طرح جدید کالv داخل تراکم میباشد.(سطح اشغال مجاز 60%).پارکینگ ندارند
جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
 vبرداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 1-1 مورخ 1395/11/09 بمیزان حدودا

 v22/76 متر مربع از کل ملک در تعریض معبر هاي 6 متري و پخ دو گذر قرار دارد.(حدودا
مراتب .حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم اداره آب را دارند7/39 متر مربع از اعیان)

.جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت انبار جداساز با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 3164316(سه میلیون و  یکصد و  شصت و  چهار هزار و  سیصد و  شانزده) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک 

با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 4.63  1.5
 

455625  , 1385 احداث بناي جداساز 1396/10/05 1/96/19596 بدوي پیچ سعدي  
باالتر از 
نوسازي 
مدارس 
بنفشه - 

فرعی 
چهارم

1-2-10305-4-1-0-0 65
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین نسقی به سطح 172.80 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 926مورخ 82/12/27 به 
صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 193.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد ولی تاکنون گواهی عدم 

:خالف دریافت ننموده اند
 اضافه بنا در همکف به مساحت7.21مترمربع -1

  افزایش سطح واحد مسکونی در همکف به مساحت4.81مترمربع -2
 کسري یک واحد پارکینگ -3

کنسول به خیابان35متري اتی که اجرا نشده ودر زمین مالک بوده که خارج از ضوابط  -4
 میباشد به مساحت13.2مترمربع

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.26مترمربع -5
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي مغایرتهایی نسبت به سوابق به 

:شرح ذیل می باشد
احداث انباري جداساز در حیاط خلوت به سطح 4.63 مترمربع با قدمت سال 1385 -1

 کاهش واحد مسکونی در همکف به سطح 2.73 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه اول به سطح 5.4 مترمربع -3

برابر خط پروژه شماره 4-1 مورخ 1395/11/28 به سطح حدود 59 مترمربع در تعریض قرار 
دارد ( از حد شمال به سطح 4 مترمربع و از حد جنوب به سطح 55 مترمربع )

حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن را دارند. مراتب جهت 
.به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي رضا فتوحی قزوینی مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات اول تا 

پنجم و انباري زیر شیروانی   جمعا بمساحت 198.23 مترمربع ومیزان تراکم اعطایی به 
متراژ 222.29 مترمربع و  نیزاحداث یک طبقه مازاد واقع در طبقه ششم به متراژ 

237.91  متر مربع که از این مقدار 34.46 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد که 
این امر منجربه 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 50 مترمربع گردیده ؛ با 

عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد اما با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر 

ساختمان مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بنا در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا پنجم مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 
بمبلغ  198.23  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 222.29 مترمربع جمعاً به 
مبلغ 2512772600(دو میلیارد و  پانصد و  دوازده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو 

هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم میدارد.اما در خصوص احداث یک طبقه مازاد به 
متراژ 203.45  مترمربع ، نظر به اینکه موضوع تخلف بر خالف اصول فی وشهرسازي 

می باشد ، مستندا به تبصره 1 قانون اخیرالذکر حکم به قلع و اعاده وضع به مدلول 
پروانه صادر مینماید. که با تخریب طبقه مازاد موضوع 2 واحد کسري پارکینگ 

مسکونی منتفی می گردد ؛ همچنین در خصوص تراس غیر مسقف به متراژ 34.46 متر 
مربع مالک مکلف است نسبت به مسقف نمودن تراس مذکور بر اساس ضوابط 

شهرداري اقدام نماید؛

جریمه 708.43  0
 0.5 
 3 
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 1/96/19628 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 178
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 37 مورخ 94/04/10
به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی کالً با زیربناي  1296.60مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت 
عقب سازي  و یک طبقه مازاد اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي 

اسکلت و سقف  می باشد و با توجه به نقشه برداري و نقشه معماري ارائه شده داراي مغایرت 
: هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 25.50 مترمربع  با توجه به حذف سایبان زمان پروانه -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 101.96مترمربع ( هر طبقه 25.49مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 41.13 مترمربع که از این مقدار بسطح 15.64مترمربع عدم  -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.04 مترمربع و در  -

مجموع طبقات اول تا پنجم بسطح 10.05مترمربع
اضافه بنا در طبقه 6 بسطح 237.91 مترمربع بصورت یک طبقه مازاد که از این مقدار  -

.بسطح 34.46 مترمربع بصورت تراس روباز اختصاصی در این طبقه می باشد
 افزایش تعداد واحد از 5 به 6 -

نیاز به 12 واحد پارکینگ (6باب دوبل طبق ضوابط پروانه)دارد که با توجه به جانمایی 10 -
واحد ، تعداد 2واحد کسري پارکینگ خواهد داشت.الزم به توضیح است پس از تکمیل 

ساختمان در صورت عدم رعایت ضوابط ، کسري پارکینگ مجددا به کمیسیون اعالم می 
.گردد

.اجراي درب پارکینگ ها طبق ضابطه جاري الزامیست-
 تغییر اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي -

توسعه راه پله به بام بصورت راهروي دسترسی به انباري ها به سطح  4.87 مترمربع -
 احداث دو باب انباري در زیرشیروانی بسطح 12.68 مترمربع-

بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 2.68 -
مترمربع جهت اخذ عوارض درآمدي

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 222.29 مترمربع از تراکم اعطائی   
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

----------------
از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.هرگونه 
مغایرت پس از ارائه نقشه برداري قابل بررسی میباشد. عملیات ساختمانی رو به اتمام می 
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باشد .طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تعدادي از واحد ها در حال بهره 
 . برداریست

حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . 
. مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 510711200(پانصد و  ده میلیون و  هفتصد و  یازده هزار و  
دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 240.16  0
 

3300000  , 1380
 , 1394

1396/02/23 بالکن بدون پروانه  1/96/19643 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر 

انتهاي لوله 
گاز کویخ 
سمت چپ 
قالب سازي 
 ایران رشت
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1485000000(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد 
و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 300  1.5
 

3300000  , 1380
 , 1394

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر یک باب کارگاه که قبالً از بابت 
احداث بدون مجوز کارگاه بسطح 92.50 متر مربع داراي سوابق پرداختی برابر راي بدوي 

مورخ 75/2/8 کمیسیون ماده صد بوده که مجدداً از بابت توسعه بناي تجاري بسطح 206.5 
متر مربع و احداث بناي مسکونی در طبقه اول بسطح 60 متر مربع برابر آراي اصداري بدوي 
و تجدید نظر مورخ هاي 80/4/23 و 80/5/31 محکوم به پرداخت جریمه گردیده که اجراي 
حکم نمودند. حالیه مالک مجدداً اقدام به توسعه بنا نموده که به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده از اخرین وضعیت ملک داراي افزایش بنا و تخلفات به شرح ذیل می باشد
احداث کارگاه جدید در محوطه حیاط به سطح 150.29 متر مربع با اسکلت فلزي (سال  -

وقوع 1394)
احداث بالکن براي کارگاه قبلی به سطح 45.71 متر مربع و در حد 1/3 (سال وقوع 1394) -

الزم به ذکر است برابر گزارش کارشناسی در سال 1380 مساحت کارگاه قبلی 300 مترمربع  -
بوده که برابر نقشه برداري جدید از 300 مترمربع به 270 مترمربع کاهش یافته و به سطح 
72.75 مترمربع به صورت مسکونی یکدست ساز بوده که به اشتباه کالً با کارگاه تجاري 

محاسبه شده بود. بنا بر این داراي مابه التفاوت به سطح 42.75 مترمربع به صورت یکدست 
ساز مسکونی می باشد.( سال وقوع 1380 )

اضافه بناي یکدست ساز مسکونی طبقه اول به سطح 0.41 متر مربع ( سال وقوع 1380 ) -
*********************************************************

**********************************
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 142645 مورخ 1398/08/12 در خصوص 
سال وقوع تخلف و کسري پارکینگ ، الزم به توضیح است که در زمان وقوع تخلف مسکونی 

(برابر ضوابط سال 1380) یک واحد کسري پارکینگ تعلق می گیرد. در زمان وقوع تخلف 
کارگاه تجاري به سطح 270 مترمربع (برابر ضوابط سال 1380) 4 واحد کسري پارکینگ تعلق 

می گیرد. در زمان وقوع تخلف کارگاه تجاري و بالکن جدید جمعاً به سطح 196 مترمربع 
 .(برابر ضوابط سال 1394) 4 واحد کسري پارکینگ تعلق می گیرد

در نتیجه ملک فوق داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و 8 واحد کسري پارکینگ 
.تجاري می باشد.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا،  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات اول الی چهارم، به مبلغ  1401968400(یک میلیارد و  چهارصد و  
یک میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 238.43  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/19646 تجدید 
نظر

 
بلوارشهیدر

  جایی

1-2-10125-5-1-0-0 68

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي طبقه پنجم (عدم رعایت عقب سازي)، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  523891200

(پانصد و  بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 77.96  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 261,777,600(دویست و  شصت و  یک میلیون و  
هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 155.82  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 123.57  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی به شماره 374  
مورخ  94/12/27 به صورت 5.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1196.15 

مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اجراي ستون همکف به عمق 4.7 متر و سطح حدود 55 
متر مربع خارج از عمق 60 درصد و برخالف مدلول پروانه احداث نموده که از بابت آن داراي 
راي بدوي مورخ 95/12/3 کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

:مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 53.79 مترمربع ( ضمن  کاهش مساحت  -1

سایبان بسطح 0.56 متر مربع) که قبالً بسطح 55 متر مربع از بابت توسعه همکف سوابق 
پرداختی دارد. ( 1.21 متر مربع اضافه پرداختی دارد)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 215.16 مترمربع (  -2
هر طبقه 53.79 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات  پنجم بسطح 77.96  مترمربع که از این مقدار  -3
.بسطح 24.17 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 2.87 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 20.4

 مترمربع ( هر طبقه 4.08 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه دوم، سوم و چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی  -5

تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (103.06 متر مربع) به کسر توسعه بنا 
( 53.79 متر مربع) بسطح 49.27 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در 

.هریک از طبقات دوم الی چهارم  می گردد
با توجه به اینکه طبقه  پنجم  یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -6
مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (103.06 متر مربع) به کسر توسعه بنا ( 77.96 متر 

مربع) بسطح 25.1 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در  طبقه پنجم  می 
.گردد

در هنگام صدور پروانه به سطح 19.4 متر مربع در همکف و بسطح 136.42 متر مربع در  -7
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

تعداد واحد ها از 6 واحد به 10 واحد مسکونی افزایش یافته که 5 واحد پارکینگ بدون  -8
مزاحم و 4 پارکینگ بصورت دو به دو باهم در تزاحم می باشند و لذا داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ می باشد
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.مساحت زیر شیروانی بسطح 8.36 متر مربع کاهش یافته است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
با توجه به اینکه 4 واحد پارکینگ 2 به 2 با هم در تزاحم می باشند داراي 2 واحد  ***

کسري پارکینگ تزاحمی بوده که یک واحد در زمان پروانه پرداخت گردیده و مشمول یک 
.واحد دیگر عوارض کسري پارکینگ درآمدي می باشد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 1792627200(یک میلیارد و  هفتصد و  نود و  دو 
میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید .

جریمه 266.76  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19670 تجدید 
نظر

گلسار  
پستک-خ

 125
ابروفراخ

1-1-10118-67-1-0-0 69

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 145/58 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 64574400
(شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال عینا تایید 

میگردد . 

جریمه 145.58  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 126مورخ 94/08/11
به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 806.34 مترمربع می 

باشد که از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و پرونده مختومه در 
واحد فوق می باشد حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداریست و 

تعداد واحد هاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته و برابر  بخشنامه جاري بسطح 
35.34 مترمربع  داراي مابه التفاوت در هر طبقه و در مجموع طبقات سوم و چهارم 70.68

مترمربع می باشد که طبق دستور شفاهی مدیریت منطقه جهت تعیین تکلیف به کمیسیون 
.ماده صد  ارسال می گردد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي سید سعید اعتضادر فر و شرکاء و همچنین مدیریت 
شهرداري منطقه 1 ؛ نسبت به راي شماره  1.95.19095 مورخ 95.11.27 صادره از 

کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 
معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده 

است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض ، با رد اعتراض شهرداري ؛  
اعتراض مالک را در خصوص اعمال ضریب 2.25 در رابطه با بند  3 مفاد راي بدوي  

وارد دانسته ضمن نقض راي بدوي؛   البته با حفظ ضریب 0.5 در رابطه با میزان تراکم 
اعطایی  ( بند 1 مفاد راي بدوي)و ابقاء تعداد واحد مسکونی ( بند 2 مفاد راي بدوي )  

با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل 
جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2.25 به 2 برابر ارزش آن نسبت به مساحت  

204.85 مترمربع( اضافه بنا در همکف و طبقات- بند 3 مفاد راي بدوي  ) به مبلغ 
1376592000  ریال محکوم و اعالم می دارد   مبلغ کل جریمه 1592606400 ریال می 

باشد

جریمه 402.53  0
 0.5 
 2 
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/02/19 1/96/19671 تجدید 
نظر

گلسارخ  
استادمعین 
20متري گاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 47 مورخ 1393/05/11 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) و با مساحت کلی 495.60 مترمربع صادره شده که حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60 % و به شرح 

:زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 40.97 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 40.97 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 40.97 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 40.97 مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 40.97 مترمربع-5
. کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 8.88 مترمربع -6

با توجه به تبصره ماده 7 ، داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان پروانه به مساحت 128.58  -7
.مترمربع بوده که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 3 واحد به 4 واحد  داراي مابه  -8
..التفاوت به سطح 69.10 مترمربع در طبقه چهارم می باشد

چهار واحد پارکینگ در پیلوت تامین شده است ولیکن الزم به توضیح است ملک مورد  -9
نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب دو درب 3 و 3  متري بوده است و  حالیه برابر وضع موجود 
داراي دو درب 2.50  متري و 4.5 متري  می باشد که طبق  بخشنامه معاونت شهرسازي و 

معماري به شماره ش ر -39518-394 مورخ 1394/03/27 و همچنین  بدلیل اینکه در پارك 
حاشیه اي تاثیري نداشته است حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی جهت اخذ عوارض 

.درآمدي تعلق می گردد
.مراتب جهت دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می گردد

70

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي عادل پاکیزه منش و شرکا  موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف  و طبقات اول تا چهارم , 

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید و... جمعاً بمساحت 47.04  متر مربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  

با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 276595200(دویست و  هفتاد و  شش 
میلیون و  پانصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 47.04  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/19681 بدوي پارك  
نیکمرام  

نیلوفر

1-2-10078-6-1-0-0 71

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه مرحله اول 
به شماره  7 مورخ  95/04/15 با زیر بناي کل  701.75 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی و پروانه مرحله دوم به شماره 294784 صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.18 مترمربع به صورت همزمانساز -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.18 مترمربع به صورت همزمانساز -2
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعا به سطح 20.88 مترمربع ( هر طبقه 6.96  -3

مترمربع )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 3.41 متر مربع و در طبقه اول  به سطح 3.58 متر مربع و 

طبقات دوم الی چهارم هرکدام به سطح 6.27 مترمربع ( جمع طبقات به سطح 22.39 
مترمربع )

کاهش زیرشیروانی به سطح 12 مترمربع ( با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5  -5
مترمربع ، به سطح 0.18 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )

الزم به توضیح است به سطح 6.32  مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و 
.فضاي سبز رعایت گردیده است

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***
درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد چهارم ، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 630159600(ششصد و  سی میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.17  1.75
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/02/19 1/96/19690 بدوي حسین آباد 
 کوچه هفتم

1-2-10701-9-1-0-0 72

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 41680800(چهل و  یک میلیون و  ششصد و  
هشتاد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.81  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 426 مورخ 1394/12/27و اصالح پروانه مورخ 
1395/05/05 طبق بند 5 صورتجلسه مورخ 1394/10/23 کمیسیون ماده 5 بصورت ساختمان 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی(انباري) با زیر بناي 479/68 متر مربع(با 

استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
کاهش -1: طبق نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی برخالف مدلول پروانه داراي.میباشد
کاهش بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 2/4 متر مربع -2 بنا در همکف بمساحت 0/8 متر مربع

احداث طبقه چهارم بمساحت 107/17 متر مربع بعنوان طبقه -3(هر طبقه 0/8 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم -5کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 7/95 متر مربع-4مازاد

افزایش تعداد واحد هاي -6بمساحت 24/81 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی
توضیح اینکه درب سواره .تا این مرحله کسري پارکینگ ندارندمسکونی از 3 واحد به 4 واحد

رو در حد شرق نصب نگردیده همچنین فاصله بین انباري تا پارکینگ شماره 2 حدود 0/2 
ضمناv داراي گواهی عدم خالف بشماره 281502 مورخ 1395/08/05 (در مرحله .متر میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.سقف سوم) میباشند
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول 
پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 

بناي طبقات (حجم باالي تخلفات در سطح طبقات)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
2372630400(دو میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  ششصد و  سی هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 235.38  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19695 بدوي 0-0-1-1-10153-1-1 گلسار 169  73
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 431 مورخ 1393/12/28 و تمدید پروانه مورخ 
1394/12/09 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 9 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)با 
زیر بناي 1464/65 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

.اجرایی در حد اجراي سقف طبقه هفتم میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 100/36 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 116/76 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بمساحت 353/07 متر مربع (هر طبقه 117/69 -3

متر مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 132/39 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-5
 احداث طبقه هفتم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-6

(توضیح اینکه قسمتی از آن بمساحت 90/12 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی 
میباشد.)

 کاهش زیرشیروانی بمساحت 65/4 متر مربع بدلیل حذف انباري تا این مرحله-7
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 98/89 متر مربع اضافه بناي تراکمی -8

.دارند
توضیح اینکه در خصوص تعداد واحد هاي مسکونی پس از آجرچینی و مشخص شدن 

.معماري داخلی متعاقباv اظهار نظر میگردد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

الزم به ذکر است که در خصوص وضعیت کسري پارکینگ پس از اتمام عملیات ساختمانی و 
.اجراي درب ورودي قابل بررسی مجدد خواهد بود

توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف و اول همچنین استفاده از سقف تراکم اعطایی داراي 
 رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/95/19559 مورخ 1395/12/03 و

همچنین بابت اضاف بنا در طبقات دوم و سوم بمساحت 235/38 متر مربع داراي رأي 
کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/96/20191 مورخ 1396/03/16 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
.حالیه متقاضی  مجدداvدرخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث (انباري و نمازخانه و موتورخانه و سرویس بهداشتی ) پمپ بنزین با 
ضریب3برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 68757713(شصت و  هشت میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  هفتصد و  سیزده) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 69.65  3
 

329063  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19700 بدوي پشت پمپ  
بنزین قلی 

  پور

1-2-10488-476-1-0-0 74

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک قطعه زمین عرصه اوقافی وداراي سند اعیانی ، واقع در پشت 
پمپ بنزین صادقی نژاد که در آن اعیانات بدون مجوز بصورت سه باب انباري بسطح 24.53 
مترمربع و موتورخانه بسطح 15.98 مترمربع و نمازخانه و سرویس بهداشتی بسطح 29.14 

مترمربع جهت پمپ بنزین احداث شده قدمت بناهاي مذکور سال 1385 و مصالح آن بلوکی 
. و کال خارج از تراکم می باشد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص میزان ضریب جریمه ، کلیه 
تخلفات به مساحت 39/75 متر مربع با ضریب دو  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 246450000(دویست و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 39.75  2
 

3100000  , 1395 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/02/23 1/96/19701 تجدید 
نظر

بیستون ك  
نوري ك 

هشتم

1-2-10368-29-1-0-0 75
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده ساختمانی داراي پروانه شماره 429 مورخ 1394/12/27 طبق بند 4 
صورتجلسه مورخ 1394/06/17 کمیسیون ماده 5 بصورت 2 باب مغازه با پوشش 100% و بالکن 
: در حد 1/3 با زیربناي 78/95 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و بابت

 کاهش بناي تجاري مغازه در همکف بسطح 0/20 مترمربع -1
افزایش بالکن تجاري بصورت سرتاسري جمعاvبسطح 39/75 مترمربع (با احتساب حفره  -2

راه پله)
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/02/23 و پرونده در واحد خالف میباشند

توضیح اینکه در زمان صدور پروانه مالک جریمه  2 واحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت 
.نموده اند و در حال حاضر با توجه به افزایش بنا فاقد کسري پارکینک میباشد

تغییرات دیگري مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

 

75

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره13950132-9598 مورخ 95/11/4 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 5,378,800(پنج 
میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم میگردد. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در 

هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 63.28  0.1
 

850000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/19710 بدوي استاد معین  
 ك 28 
روبروي 

فرعی سوم

1-1-10402-622-1-0-0 76
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه 
شده به سطح 553.74 مترمربع داراي اعیان بدون مجوز به سطح 63.28 مترمربع در حد 
تراکم  با مصالح بلوکی و قدمت سال 1390 ( برابر فیش برق پیوستی ) می باشد.  برابر خط 

پروژه شماره 11 مورخ 1396/04/13 به سطح 10.67 مترمربع در تعریض می باشد. درخواست 
پاسخ استعالم نامه اداره آب و فاضالب را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

76

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي علی اصغر فلکی بیرامی و شرکاء  مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم  و احداث کنسول جمعاً 
به متراژ 342.71  مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به متراز 138.64 مترمربع با عنایت 

به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 342.71مترمربع  و 0.5 برابر ارزش 

معامالتی نسبت به متراژ 138.64 متر مربع جمعاً  بمبلغ 1960173600(یک میلیارد و  
نهصد و  شصت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد)ریال صادر و اعالم 

میدارد همچنین در خصوص بابم تراسی ، شهرداري برابر ضوابط به موازین قانونی خود 
عمل نماید

جریمه 481.35  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19711 بدوي مسجد  
هاشمی ملی 

7

1-2-10193-88-1-0-0 77
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 437مورخ93/12/28
  به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 
بناي 821.21 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد  سفتکاري  می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 51.64 مترمربع با توجه به حذف سایبان بسطح 15 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 206.56 مترمربع (هر طبقه  51.64  -
مترمربع )

احداث کنسول غیر مجاز از طبقه دوم تا چهارم مجموعا بسطح 66.63 مترمربع  (هرکدام  -
22.21 مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم بسطح 6.76  -
مترمربع ( هرکدام 1.69مترمربع )

 افزایش بنا در زیرشیروانی 11.12 مترمربع -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 138.64 مترمربع از تراکم اعطایی  -

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
با توجه به عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 0.53 مترمربع مازاد بر -

. تراکم جهت اخذ عوارض درآمدي خواهد داشت
. رعایت پارکینگ تا این مرحله با توجه به نیاز به پارکینگ دوبل می گردد -

. اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط پروانه الزامیست -
ضمنا قسمتی از سقف بصورت تراسی بوده که  با توجه به ضوابط موجود مالک موظف به -

. اجراي سربندي آن تا زمان پایانکار می باشد .در محاسبات لحاظ نشده است
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  

.تقدیم می گردد

77

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 79 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 273792000
(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به 
شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل 

در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 88.32  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19712 بدوي شهید  
رجایی 

نرسیده به 
پیتزا حاتم 

جنب 
فروشگاه 

سیب

1-2-10234-67-1-0-0 78

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا در خصوص اضافه 

بنا در همکف و طبقات اول تا سوم و راه پله به مساحت 95.92 متر مربع راي به جریمه 
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 594704000(پانصد و  نود و  چهار میلیون و  

هفتصد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید . ضمنا در اجراي 
تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان 
گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات 

اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 95.92  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 265 مورخ 1394/12/17 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 340/88 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 23/51 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 70/53 متر مربع (هر طبقه 23/51 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 1/88 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 88/32 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4
اعطایی

.کسري پارکینگ ندارند
بابت موارد فوق داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/04/10 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

78

در خصوص تخلف ساختمانی خانم آسیه  منتظري رودبارکی  موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1,  بشرح  افزایش بناي مسکونی در همکف و طبقات اول تا چهارم 

جمعاً به متراژ 140.25 مترمربع  و میزان تراکم اعطایی به تراز 101.56 مترمربع ؛ با 
توجه  به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 

موضوع تخلف را دارد. به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري به پرداخت 
جریمه  با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 140.25 متر مربع و 0.5 برابر 
ارزش معامالتی نسبت به میزان تراکم اعطایی بع متراژ 101.56  مترمربع  جمعاً به مبلغ 

  877480800(هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار و  
هشتصد)  ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 241.81  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/03/09 1/96/19713 بدوي خ.سعدي  
پشت 

مجتمع 
 آزادگان

1-2-10362-1-1-0-0 79

اما در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد  با توجه به رعایت تعداد  
پارکینگ ها, ؛ پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش واحد اضافه به متراژ 65.02 

متر مربع  مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده فلذا حکم به ابقاء تعداد 4 واحد 
مسکونی صادر و اعالم می گردد

سایر 65.02  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 144 مورخ  
94/09/15 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی 

کالً با زیر بناي 484.45 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت 

:به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 26.38مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 105.52مترمربع (هر طبقه 26.38 مترمربع  -
(

افزایش تعداد واحد از سه به 4 واحد که مشمول65.02 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد -
.می گردد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع 4 طبقه 5.68 مترمربع (هر طبقه -
1.42مترمربع)

توسعه راه پله به بام به سطح 2.67 مترمربع -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  101.56مترمربع از تراکم اعطایی  
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

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

79

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ304231200(سیصد و  چهار میلیون و  دویست و  سی و  یک هزار و  دویست) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 51.74  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/02/19 1/96/19714 بدوي خ معلم  
چهارراه 
وحدت 

کوچه هفتم

1-2-10265-13-1-0-0 80

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 466 مورخ 1394/12/27بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 564/13 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به 

: اتمام رسیده و بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 12/02 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 36/06 مترمربع ( هر طبقه 12/02 مترمربع ) -2
کاهش مساحت زیر شیروانی بمیزان 4/49 مترمربع -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف  -4
بمساحت 1/02 متر مربع و در طبقات اول تا سوم بمساحت 2/64 متر مربع ( هر طبقه 0/88 

متر مربع )
داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/19714 مورخ 1396/02/19 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
.کسري پارکینگ ندارند

 تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

80

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ177374400(یکصد و  هفتاد و  هفت 

میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 105.58  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/19724 بدوي فلکه جهاد  
فرهنگیان  

32

1-2-10451-14-1-0-0 81

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ588722400(پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  بیست و  دو هزار و  
چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 116.81  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ، ساختمان در حال احداث  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
463 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی 
در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 514.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 

حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و برابر آراي کمیسیون ماده صد اجراي حکم نموده 

:است
 حذف سایبان همکف به سطح 3.65 مترمربع-1
اضافه بنا درهمکف به سطح 21.13 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 84.52 مترمربع (هر طبقه 21.13 مترمربع)-3
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 5.6 مترمربع (هر -4

 طبقه 2.80 مترمربع)
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم به سطح 2.76 مترمربع -5

کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 2.80 مترمربع -6
داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 0.52 مترمربع و طبقات به سطح 105.06 مترمربع  -7

در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط 
.سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد

کاهش زیرشیروانی به سطح 5.15 مترمربع
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

.رعایت ضوابط پارکینگ در زمان پایانکار الزامی میباشد
الزم به ذکر است در پروانه صادره مساحت راه پله طبقه چهارم 63.75 مترمربع قید گردیده 

.که برابر نقشه هاي زمان پروانه 21.13 مترمربع میباشد

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

81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي هرمز دلیري فالح ؛ بشرح افزایش بنا در همکف و 
طبقات اول تا چهارم  و انبار زیر شیروانی جمعاً به متراژ 230.70 مترمربع   و میزان 

تراکم اعطایی به متراز 156.71 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
نسبت بمساحت 230.70 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 156.71 
متر مربع جمعاً  بمبلغ 1426000800(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  شش میلیون 

و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 387.41  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19725 بدوي رشتیان  
-شهید 

رجایی فلکه 
جهاد 

زمینهاي 
فرهنگیان

1-2-10726-8-1-0-0 82

اما در خصوص آیتم افزایش واحد مسکونی از 3 به 4 واحد ؛ نظر به اینکه صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد ؛ 

محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج و به 
رد آن از حیث جریمه ؛ و ابقاء واحد هاي مسکونی به تعداد 4 واحد ؛ اظهار نظر می 

گردد 

سایر 72.94  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه 
احداث بنا به شماره 325 مورخ 1392/10/21 بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 
مسکونی و به انضمام زیر زمین و به مساحت کلی 568.85 مترمربع می باشد و حالیه با  

توجه به حذف زیر زمین در اجراء و با توجه به احداث یک باب مغازه در پیلوت از بابت اضافه 
بنا ها در همکف و طبقات و یک واحد کسري پارکینگ  داراي راي کمیسیون ماده صد می 

.باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 44888000(چهل و  چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  
هشت هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 28.96  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19731 تجدید 
نظر

علی اباد   
سعادت

1-2-10201-8-1-0-0 83

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه ، کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک و نیم برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 290253000(دویست و  نود میلیون و  دویست 
و  پنجاه و  سه هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 62.42  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام نازك کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 208 مورخ 1393/10/08 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 

واحد مسکونی و بازیربناي 299.42 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه ارائه شده داراي 
:بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 16.55 مترمربع (الزم به ذکر است از انباریهاي پیلوت به -1
مقدار 1.70 مترمربع در داخل حیاط میباشد.)

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.33 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 44.55 مترمربع (هر طبقه 14.85 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 0.99 مترمربع (هر  -4
طبقه 0.33 مترمربع)

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 1.43 مترمربع و طبقات به سطح 27.53 مترمربع  -5
در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط 

.سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
کاهش سطح راه پله به بام به سطح 1.56 مترمربع

 کسري پارکینگ ندارد.-مطابق نظریه ارشادي معاونت محترم
.طی بازدید مجدد مشاهده گردید عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

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

83

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره ش -ر-13-1395/10/25 و تایید سال وقوع تخلف (1390)لذا ضرایب راي بدوي 
در خصوص کلیه تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان  تایید و 
با محاسبه جدید بر اساس سال وقوع تخلف جمعا  جریمه بمبلغ 329955000(سیصد و 

 بیست و  نه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 219.97  1.25
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19732 تجدید 
نظر

جاده  
پیربازار 

کوي 
هاشمی 
بالالتر از 

چشمه آب 
سمت راست 

انتهاي ك 
48 جنب 

کانال

1-1-10671-5-1-0-0 84

بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف 
مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر 

اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 12.1 1200000  , 1390 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
به شماره 81 مورخ  88/3/28 با زیر بناي کل 243.5 مترمربع در 3.5  طبقه و 4 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام کار می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 4.5  متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.29 مترمربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً بسطح 82.58 متر مربع ( هر  -3
طبقه 41.29 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه سوم بسطح 83.79 متر مربع -4

احداث راه پله به بام بسطح 9.37 متر مربع -5

افزایش تعداد واحد در طبقه دوم  از یک واحد به 2 واحد که مساحت مفید واحد کوچکتر  -6
( 54 متر مربع) به کسر توسعه بنا و کاهش راه پله در طبقه دوم برابر 12.10 متر مربع

افزایش تعداد واحد در طبقه سوم از یک واحد به 2 واحد  که مساحت واحد کوچکتر (  -7
.54 متر مربع) کمتر از میزان توسعه بنا ( 83.79 متر مربع) می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -8
به بناي مفید در همکف به سطح 1.11متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.83 

متر مربع ( هر طبقه 0.61 متر مربع )
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی رعایت پارکینگ 

.می گردد

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

84
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

به استناد نامه 246510 مورخ 95/12/2 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با توجه به  *****
نظریه کارشناس رسمی دادگستري سال وقوع تخلف 1390 تعیین شده لذا گزارش حاضر نیز 

.بر مبناي سال 1390 اصالح گردید

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 60.72مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 102009600
(یکصد و  دو میلیون و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 60.72  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19736 بدوي علی آباد   
16 متري 

حافظ جنب 
ساختمان 

 بعثت

1-2-10493-96-1-0-0 85

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 11615-13950132 مورخ 95/12/14 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

395337600(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  
ششصد)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 78.44  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 368 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 544.28 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و 
سربندي بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح 

:ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 5.94 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 63.08 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.77 -
 مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 6.74 مترمربع (که از این مقدار به سطح 10.28 توسعه راه پله  -
به بام و به سطح 3.54 کاهش سطح انباریها می باشد و به سطح 16.26 مترمربع خارج تراکم 

جهت محاسبات درآمدي محسوب می گردد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.68 متر مربع ( هر طبقه 0.67 متر مربع 
(

اضافه بناي خارج تراکم زمان صدور پروانه به سطح 60.72 مترمربع ( تبصره 7 ) -
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

85

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مسلم زوار حسینی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً 

بمساحت 25.54 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 85814400
(هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 25.54  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 1/96/19750 بدوي خ گلزاران 
انتهاي 
میخک

1-2-10752-17-1-0-0 86

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 28 مورخ 1395/06/15 بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 446/18 متر مربع صادر 

: گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده و بابت
بناي داخل تراکم در همکف طبق زیربناي پروانه بمساحت 102/37 متر مربع - بناي خارج -1

 از تراکم بمساحت 8/93 متر مربع
بناي داخل تراکم در طبقه اول طبق زیربناي پروانه بمساحت 99/87 متر مربع - بناي -2

 خارج از تراکم بمساحت  11/43 متر مربع
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1395/12/14 و پرونده در واحد خالف میباشند

: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي
اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 0/67 متر مربع-1

اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 0/67 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 12/10 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 12/10 متر مربع-4

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/41 متر مربع-5
.کسري پارکینگ ندارند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 282436 (در مرحله اجراي سقف دوم)میباشند
.مراتب با توجه به درخواست پروانه مرحله سوم بحضور تقدیم میگردد

86

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  526680000(پانصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال 
تایید می نماید و اما درخصوص اعتراض شهرداري به راي صدرالذکر از حیث پایین 

بودن ضرایب و اعمال تشدید جرایم متعلقه باتوجه به مراتب فوق الذکر و اعمال 
ضرایب به شرح مذکور و اینکه اعتراض بعمل آمده موجه و مدلل نیست لذا حکم به رد 

تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می گردد.  

جریمه 104.5  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/02/23 1/96/19752 تجدید 
نظر

صفاري- 
پارك 

نیکمرام- 
کوچه هفتم

1-2-10094-17-1-0-0 87

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 202221600(دویست و  

دو میلیون و  دویست و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 120.37  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 64 مورخ 94/05/24 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) 

در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 753.75 مترمربع صادر شده ، حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%   به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 17.50  مترمربع -1
حذف سایبان به مساحت 10.40 مترمربع .( در زمان پروانه به مساحت 10.40 مترمربع  -1-1

سایبان جهت تامین پارکینگ دریافت نموده که حالیه در اجراء حذف شده است.)
به مساحت 2.33 مترمربع داراي سایه کنسول بال استفاده می باشد که صرفا جهت  -2-1

.اخذ عوارض درآمدي می باشد
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.83 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 19.83 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 19.83 مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.83 مترمربع-5
اضافه بنا مازاد بر تراکم به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در  -6

. طبقات به مساحت 7.68 مترمربع
. کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 2.83 مترمربع -7

اضافه بناي تراکمی در انباري هاي زیرشیروانی (مساحت بیش از 5 مترمربع) جمعا بسطح  -8
.6.72 مترمربع -عوارض درآمدي

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 120.37 مترمربع در همکف و طبقات ( 11.41  -9
مترمربع در همکف و 108.96 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
.کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد می باشد و حالیه  خالفی مشاهده نشده 
.است

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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 1,968,859,200(یک میلیارد و  نهصد و  شصت و  هشت 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 334.84  1.75
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/03/16 1/96/19760 بدوي خ. سعدي 
بلوار معلم 
فالحتی 

نسیم

1-2-10686-1-1-0-0 88

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي طبقه مازاد پنجم، به مبلغ 1225224000(یک میلیارد و  دویست و  

بیست و  پنج میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 145.86  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 96 مورخ 
92/05/03 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 565.35 مترمربع می باشد. 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد. به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.98 متر -1

 اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.56 مترمربع -2

اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه اول الی چهارم جمعاً به سطح 150.24 متر مربع  ( هر  -3
طبقه 37.56)

 احداث یک طبقه مازاد بسطح 145.86 متر مربع در طبقه پنجم -4

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در  طبقات به  -5
 سطح 10.16 متر مربع

استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 136.88 متر مربع ( تبصره 7) -6

 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 1.90 متر مربع *-*

کسري حد نصاب فضاي باز با توجه به زیربنا موجود به سطح 57.56 متر مربع (  *--*
محاسبات درآمدي )

افزایش تعداد واحدها از 4 به 5 واحد مسکونی *---*
افزایش تعداد واحد مربوز به طبقه مازاد می باشد و مشمول تخلف افزایش تعداد  *----*

واحد نمی گردد

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-----*
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با توجه به احداث طبقه مازاد در طبقه پنجم رعایت ضوابط اتش نشانی (  *------*
ایستگاه مشترك،درب ضد حریق و یا راه پله فرار ) نگردیده است

احداث رمپ ورودي با مصالح سیمانی در جلوي ساختمان به عرض 25 سانت و  *-------*
 ارتفاع 15 سانت با توجه به آبگیر بودن کوچه

حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 
.به حضور تقدیم می گردد

عملیات در مرحله بهره برداري بوده و از بابت موارد فوق داراي راي مورخ 96/5/28   *--*
*--* کمیسیون ماده صد می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروز رسانی

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ83193600

(هشتاد و  سه میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 24.76  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19771 بدوي پشت  
مجتمع 
آزادگان 
زمینهاي 
فالحتی 
هجدهم

1-2-10346-13-1-0-0 89

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول  شماره 23 مورخ  95/06/07 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 518/95 

.متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 0/28 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 24/48 متر مربع (هر طبقه 8/16 متر مربع)-2

کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 1/89 متر مربع-3
.کسري پارکینگ ندارند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 280635 (در مرحله ستونگذاري همکف) میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي احمد سبحانی و شرکاء  مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً به متراژ 149.26  مترمربع   و 

میزان تراکم اعطایی به متراز 9.39 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
نسبت بمساحت 149.26 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 9.39 متر 
مربع جمعاً  بمبلغ 768045600(هفتصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهل و  پنج هزار 

و  ششصد)ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 158.65  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19772 بدوي حسین آباد  
نبوت کوچه 

دوم

1-2-10294-5-1-0-0 90

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 322 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 574/69 متر مربع( با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 29/66 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 118/64 متر مربع (هر طبقه 29/66 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمیزان 0/96 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 9/39 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-4
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید بشماره 1/96/20317 مورخ 1396/04/17 
.میباشند

تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است *****
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا مستانی و شرکاء  و مدیریت شهرداري منطقه یک  
نسبت به راي شماره 1.1.95.19264 مورخ 95.12.10  کمیسیون بدوي شعبه 3  با 

عنایت به محتویات پرونده و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 

و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2.5 به 2 برابر ارزش آن نسبت به مفاد 
بند 2 راي بدوي بمساحت 232.92 مترمربع به مبلغ   1565222400ریال محکوم و 

اعالم می دارد  و اما در رابطه با میزان تراکم اعطایی  به متراژ 112.49 متر مربع 
اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا 

تایید و استوار می نماید

جریمه 345.41  0.5
 2 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19774 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 

جاده انزلی  
گلستان 5

1-1-10241-60-1-0-0 91
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  210 مورخ  94/11/11با زیر بناي کل  850.83 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول حدود  4 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 43.57 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ بسطح 11.71 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح 87.14 مترمربع ( هر  -3
طبقه 43.57 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه سوم بسطح 45.89 متر مربع که از این مقدار بسطح  -4
.1.4 متر مربع بصورت پیش آمدگی  به سمت معبر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 56.32 متر مربع که از این مقدار  -5
بسطح 10.43 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي و بسطح 1.4 متر مربع بصورت پیش 

.آمدگی  به سمت معبر می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 8.52 متر مربع در همکف و بسطح 103.97متر مربع در  -6

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 8 واحد به 6 واحد مسکونی کاهش  یافته و با توجه به اینکه مساحت  -7
مفید طبقات سوم و چهارم هرکدام بزرگتر از 180 متر مربع بوده لذا 8 واحد پارکینگ مورد 

.نیاز بوده که رعایت پارکینگ می گردد
:ضمناً

انبار زیر شیروانی بسطح 39.18 متر مربع حذف گردیده و راه پله به بام بسطح 6.06 متر  /--
.مربع کاهش سطح دارد

دیوار حائل مطابق دیتایل زمان پروانه اجرا نگردیده و بصورت برگشت لبه به سمت باال  /--
.حدود 60 سانتی متر ( اصطالح رایج ژاپنی) اجرا گردیده است

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد. خالف جدیدي   ***

مشاده نگردید.  جهت بروز رسانی
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در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي حسین صابر زعیمیان  مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم  جمعاً به متراژ 131.88  مترمربع   و 
میزان تراکم اعطایی به متراز 129.98 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 

و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

نسبت بمساحت 131.88 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 129.98 
متر مربع جمعاً  بمبلغ 1326158400(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  شش میلیون و  

یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد)ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 261.86  0.5
 2.5 

 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 1/96/19780 بدوي فلکه دوم  
معلم نبش 
  خ کوچکی

1-2-10697-5-1-0-0 92

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 389 مورخ 94/12/27 بصورت  
ساختمان 4/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین و زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

600/09 متر مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده  که عملیات اجرایی در حد 
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% .سفت کاري میباشد
-2حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف بمساحت 28/60 متر مربع-1: و خارج از تراکم داراي

اضافه -3اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 85/8 متر مربع (هر طبقه 28/60 متر مربع)
بناي تراکمی در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 17/48 متر مربع (هر طبقه 4/37 متر مربع 
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی -4) بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید

توضیح اینکه طبقه چهارم و .بمیزان 129/98 متر مربع اضافه بناي خارج از تراکم دارند
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم .کسري پارکینگ ندارندزیرشیروانی اجرا نگردیده و

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.خالف دارند
در خصوص اعتراض خانم نیلوفر صفري و شرکاء و مدیریت شهرداري منطقه 1؛  نسبت 

به راي شماره  1.95.19326 مورخ 95.11.23 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 

اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض اعتراض وي را در خصوص اعمال ضریب 2.5 در راي 

بدوي وارد دانسته  ضمن رد اعتراض شهرداري با نقض راي بدوي؛   مستنداً یه تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش 

معامالتی2.5 به 2.25برابر ارزش آن نسبت به مساحت 232.75 مترمربع و حکم از 
ارزش معامالتی 2.5 به .5 برابر ارزش آن , نسبت به به متراژ 140 متر تراکم اعطایی 

جمعاً  به مبلغ 1994790000(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  چهار میلیون و  هفتصد و  
نود هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 372.75  0.5
 2.25 

 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/02/23 1/96/19782 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
انتهاي 
شهرك 
بهشتی 
روبروي 

 بوستان21

1-1-10463-13-1-0-0 93

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده  ساختمان در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 268 به تاریخ 93/12/02 به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیر 
بناي 524.72 مترمربع می باشد. قبالً در مرحله نازك کاري داراي سوابق خالف به شرح زیر 

:بوده که منجر به صدور راي شده است
 اضافه بنا در همکف به سطح 43.72 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی سوم در مجموع به سطح 131.16 متر مربع ****( هر طبقه به  -2
سطح 43.72 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 43.72 متر مربع ********* با احتساب حفره راه  -3
پله در زیر بنا به سطح 17.71 متر مربع برابر مصوبه کارگروه فنی منطقه یک

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.79 متر مربع  و  -4
طبقات در مجموع به  به سطح 12.3.6 متر مربع ********  ( در هرطبقه به سطح 3.09 

متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 140 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -5

 .از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي کمیسیون تجدید نظر مورخ 96/2/23 می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي انباري باالي 5 متر 
در زیر شیروانی به مساحت 2.30 مترمربع می باشد.(( الزم به ذکر است که در زمان صدور 
پروانه ، انباري ها با حتساب ضخامت دیوار پیرامونی به همین شکل و با همین مساحت در 

نقشه هاي  اولیه موجود بوده اند.))
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

93

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن، حکم  به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  6708000(شش میلیون و  هفتصد و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 17.2  3
 

130000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1396/02/19 1/96/19783 بدوي گلسار 
بلوارمعین  
بین کوچه 

10 و 12

1-1-10124-566-1-0-0 94
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک باب مغازه نسقی داراي فروشنامه عادي سال 1371 بوده که در 
فروشنامه مساحت مغازه 22.20 متر مربع و مساحت عرصه 36.65 متر مربع قید گردیده 
است از بابت 20 متر مربع مغازه در سال 65 داراي سوابق پرداختی می باشد. حالیه برابر 

وضع موجود مساحت مغازه 37.2 متر مربع بوده که بسطح 17.2 متر مربع داراي توسعه مغازه 
.با قدمت حدود 20 سال می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

94

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات و تبدیل زیرشیروانی به طبقه مازاد (اتاق)، به مبلغ  966364300

(نهصد و  شصت و  شش میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار و  سیصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 98.87  2.75
 

3560000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/08/13 1/96/19785 بدوي گلسار- خ  
104 بن 
بست 

 شقایق

1-1-10058-147-1-0-0 95
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي اصالح پروانه احداث بنا  
مرحله اول به شماره 379 مورخ 1394/12/27 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و به انضمام زیرشیروانی ( انباري) و به مساحت کلی 556.10 مترمربع صادر شده  و 
متعاقب آن در مرحله  اتمام فونداسیون و اجراء بیس پلیت  و از بابت اضافه بنا در همکف به 
مساحت 20.51 مترمربع  داراي راي کمیسیون ماده صد و متعاقب آن داراي پروانه احداث بنا 
مرحله دوم  به شماره 379 مورخ 1395/12/28 مترمربع با زیر بناي کلی 576.61 مترمربع 
می باشد که حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم و به شرح زیر می 

:باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 0.52 مترمربع-1

. اضافه بناي تراکمی از بابت انباري زیر پله به مساحت 0.22 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.99 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.99 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.99 مترمربع -5

حذف انباري و راهرو در زیر شیروانی و احداث طبقه مازاد به صورت یک باب اطاق به  -6
. مساحت 35.38 مترمربع

. کاهش مساحت راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.05 مترمربع-7
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -8
مساحت 3.30 مترمربع .( همکف به مساحت 0.99 مترمربع و طبقات 2.31  مترمربع .(هر 

 طبقه 0.77 مترمربع ))
.فضاي باز رعایت می گردد

با توجه به اینکه درب سواره رو نصب نشده است در مورد پارکینگ متعاقبا اعالم نظر می 
.گردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 244524000(دویست و  چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  
بیست و  چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 145.55  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19787 تجدید 
نظر

0-0-1-30-10022-1-1  گلسار 101 96

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 2215382400(دو میلیارد و  دویست و  پانزده میلیون و  
سیصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 293.04  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 475 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی به انضمام زیرشیروانی(  انباري)  و به مساحت کلی 542 مترمربع صادر شده و  با 
توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 10.15 مترمربع طبق پروانه)  ، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح 

اضافه بنا در طبقه اول  -2. اضافه بنا در همکف به مساحت 41.83 مترمربع -1:زیر می باشد
اضافه  -4. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 41.83 مترمربع-3. به مساحت 41.83 مترمربع
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 41.83 -5. بنا در طبقه سوم  مساحت 41.83 مترمربع
اضافه بناي تراکمی  -7. کاهش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 4.75 مترمربع-6. مترمربع

به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به مساحت 4.24 
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 145.55 مترمربع در  طبقات و در زمان  -8. مترمربع
صدور پروانه می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 
تعداد واحد ها از 3  واحد طبق پروانه به 4 واحد افزایش یافته است ولیکن رعایت  -9.گردد
برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2  -10.پارکینگ می گردد
واحد در طبقات سوم و چهارم داراي مابه التفاوت به سطح 79.65 مترمربع در طبقه چهارم 

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد..می باشد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 

ضریب1.75) جریمه بمبلغ 861890400(هشتصد و  شصت و  یک میلیون و  هشتصد و  
نود هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 146.58  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19788 تجدید 
نظر

خ سعدي  
ك شهید 

یوسف زاده  
 ك الله

1-2-10310-16-1-0-0 97

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

راي بدوي جریمه بملغ 9424800(نه میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 5.61  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/19788 تجدید 
نظر

خ سعدي  
ك شهید 

یوسف زاده  
 ك الله

1-2-10310-16-1-0-0 97

بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف 
مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر 

اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 53.95  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 342 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 402.40 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 

:می باشد
 حذف سایبان همکف به سطح 6.55 مترمربع-1
 اضافه بنا درهمکف به سطح 28.48 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 113.92 مترمربع (هر طبقه 28.48 مترمربع)-3
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.18 مترمربع -4

افزایش واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی (مابه التفاوت تبدیل به سطح 53.95 مترمربع)  -5
.که رعایت پارکینگ میگردد

داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 5.61 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -6
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

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

***میگردد.///صرفا جهت بروزرسانی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/21 1/96/19791 تجدید 
نظر

خ معلم بعد  
از 

استانداري 
چهارراه 
وحدت

1-2-10265-38-1-2-0 98

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 400000000(چهارصد میلیون ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 40.8  1
 

3100000  , 1394 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسند مالکیت ششداگ یکباب مغازه واقع درهمکف بسطح14.69
مترمربع قطعه 6 تفکیکی که پروانه وپایانکار ساختمانی  میباشد.ضمنآ درخصوص افزایش بنا 

دربالکن تجاري بشرح ذیل داراي سوابق گزارش وپرداخت تخلفات درواحد محترم خالف 
: بشرح ذیل بوده

احداث وتوسعه بالکن بسطح20/25مترمربع که ازاین مقداربسطح7.15مترمربع بصورت 
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ومقدار13/65مترمریع احداث بالکن که مقدار4.82مترمربع 

درحد1/3ومقدار8/83مترمربع مازادبر1/3میباشد
================================================================
================================================================

============================
حالیه مالک مجددآ نسبت به توسعه بناي بالکن تجاري بصورت تبدیل قسمتی از واحد 
مسکونی درطبقه اول وافزدون به فضاي بالکن تجاري بسطح 40.80مترمربع نموده که 

.براساس ضوابط جاري داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگیرد
(( الزم به ذکر است که گزارش کارشناسی به کارشناس دیگري تعلق دارد و این گزارش صرفا 

جهت اخذ عوارش درآمدي است.))
....مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد.

و اما در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي ؛ میزان تراکم اعطایی به متراژ 16.5 مترمربع  ؛ 
اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا 

تایید و استوار می نماید

جریمه 44.14  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/19793 تجدید 
نظر

خمسه بازار 
بلوار قلی 

پور  جوادي

1-1-10327-37-1-0-0 99

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

و نیزدر خصوص آیتم افزایش واحد مسکونی از 2به 3 واحد ؛ نظر به اینکه صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد ؛ 
محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج ؛ 

ضمن نقض راي بدوي  به رد آن از حیث جریمه ؛ و ابقاء واحد هاي مسکونی به تعداد 4
 واحد ؛ اظهار نظر می گردد 

سایر 68.24 3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1396/02/23 1/96/19793 تجدید 
نظر

خمسه بازار 
بلوار قلی 

پور  جوادي

1-1-10327-37-1-0-0 99

در خصوص اعتراض آقاي محمد علی رحمانی و مدیریت شهرداري منطقه 1؛  نسبت به 
راي شماره  1.95.18534 مورخ 95.12.14 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت 

به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري 
فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و 

موارد اعالمی معترض اعتراض وي را در خصوص اعمال ضریب 2.25 در رابطه با مفاد 
بند 2 راي بدوي وارد دانسته  ضمن نقض راي بدوي؛   با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ضمنرد اعتراض شهرداري با  تخفیف و تقلیل جریمه مورد 
حکم از ارزش معامالتی2.25 به 1.75برابر ارزش آن نسبت به مساحت 91.45 مترمربع  

به مبلغ 496116250(چهارصد و  نود و  شش میلیون و  یکصد و  شانزده هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 91.45  1.75
 

3100000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 316 مورخ 1392/10/17به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 

زیر بناي کل 333.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از 
بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی 

:بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.32 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 63.96 مترمربع ( هر طبقه 21.32 مترمربع )
کاهش سطح راه پله به بام به میزان 1.04مترمربع

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به 
بناي مفید در همکف به سطح 1.1 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.07 متر 

مربع ( هر طبقه 1.69متر مربع )
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 که با توجه به ضوابط سال صدور پروانه تامین 

.پارکینگ گردیده است
الزم به توضیح است با توجه به اینکه طبقات 2 و 3 از حالت دوبلکس به واحدهاي جدا از هم 

تبدیل شده ، مساحت واحد طبقه سوم  به سطح 89.56 مترمربع بوده و مقدار 21.32 
مترمربع اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 68.24 مترمربع با عنوان افزایش 

.تعداد واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 44.14 متر مربع ( تبصره 7)

.ضمناً سال وقوع تخلف 1393 می باشد

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

99

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات به مساحت 43 متر مربع با ضریب یک و 

بیست و پنج صدم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 199950000(یکصد و  
نود و  نه میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 43  1.5
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/02/19 1/96/19799 تجدید 
نظر

طالقانی  
شهید 
عابدي 

کوچه 25
متري آتی

1-2-10105-25-1-0-0 100

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 1 مورخ 1391/01/17به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي 220 مترمربع  صادر شده است که بابت اضافه بنا در همکف بسطح 16.35 متر مربع و در 
طبقات اول و دوم و سوم بسطح 49.05 متر مربع (هر طبقه 16.35 متر مربع ) و احداث بام 
تهرانی بسطح 56.35 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 9331 مورخ 

1391/08/06 و راي تجدید نظر ماده صد بشماره 10684 مورخ 1391/09/13 مبنی بر جریمه 
میباشند و پس از آن  گواهی عدم خالف به شماره 146078مورخ 1391/12/05صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 

:  مهندس نقشه بردار، داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  به صورت حذف بخشی از بام تهرانی  به سطح 43  -

متر مربع
 راه دسترسی به بام از طریق نردبان متحرك می باشد -

مساحت حفره راه پله داخلی  بسطح 2.22 متر مربع در زیر بنا برابر مصوبه کارگروه فنی  -
منطقه لحاظ شده است

 طبقات سوم و چهارم به صورت دوبلکس می باشد -
بام تراسی به سطح 25.35 مترمربع به صورت محوطه شخصی طبقات سوم و چهارم می  -

 باشد
بابت طبقه مازاد داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 1/95/19065 مورخ 

1395/12/14 و راي تجدید نظر ماده صد بشماره 1/96/19799 مورخ 1396/02/19 مبنی بر 
جریمه می باشد خالف جدیدي مشاهده نگردید  رعایت پارکینگ و رعایت عقب نشینی 
گردیده است. نماي جانبی در حد شرق و غرب به صورت حلب براق اجرا گردیده است. 

ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.35 متر می باشد. معابر پاك سازي گردیده، صندوق پست و 
 .شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است

الزم به توضییح است حفره راه پله داخلی بسطح 2.22 متر مربع در طبقه چهارم (واحد 
فوقانی 3) جزء زیربنا لحاظ شده است درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب 

جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد.****طی بازدید مجدد مالک در طبقه آخر حد 
شرق و حد غرب را با قوطی فلزي و سایه روشن با ارتفاع 1.70 متر پوشانده شده است لذا 

 اشرافیت به سمت پالك همسایه ندارد مراتب جها دستور بعدي تقدیم می گردد

100

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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رحیم قلی پور درود خانی و شرکاء   موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم  ؛ جمعاً  

بمساحت 69.07  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
406131600(چهارصد و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  یک هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 69.07  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/19803 بدوي علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-16-1-0-0 101

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 375.15 ) راي به اخذ 
جریمه فاقد وجاهت قانونی است

سایر 375.15  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 43 مورخ 1395/07/17 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 546/95 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبالv از بابت اضافه بنا 
در همکف بمساحت 15/37 متر مربع در مرحله ستونگذاري داراي رأي کمیسیون بدوي 

.بشماره 1/95/19349 مورخ 1395/12/11 و پرونده در واحد خالف میباشند
: طبق پالن اجرایی ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 5/74 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 63/33 متر مربع (هر طبقه بمساحت 21/11 متر مربع -2

(
توضیح اینکه با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان مقرر جهت دریافت پروانه مرحله دوم 

کل زیربناي پروانه در طبقات 3.2.1 بمساحت 375/15 متر مربع(هر طبقه 125/05 متر مربع) 
.به کمیسیون اعالم میگردد

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 25/45 متر مربع بدلیل حذف انباري-3
.الزم به ذکر است که انباري ها در همکف اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارند 

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 88257120(هشتاد و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه و  
هفت هزار و  یکصد و  بیست)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 262.67  0.1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19804 تجدید 
نظر

 
گلسار-خیاب

 ان 104

1-1-10037-85-1-0-0 102
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 4596782400(چهار میلیارد و  پانصد و  نود و  شش میلیون و 

 هفتصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد.

جریمه 456.03  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19804 تجدید 
نظر

 
گلسار-خیاب

 ان 104

1-1-10037-85-1-0-0 102
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسندمالکیت بصورت  ششدانگ یک قطعه زمین و فاقد مساحت در 
سند و به مالکیت شرکت مخابرات استان گیالن که طی بازدید میدانی یکباب ساختمان پنج 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی (انباري) و در مرحله نازك کاري در محل موجود 
با توجه به بررسی هاي بعمل آمده ساختمان فوق الذکر بصورت غیر مجاز می باشد .می باشد
که تا این مرحله پروانه ساختمانی صادر نشده است ولیکن از بابت اعیانات احداثی تا مرحله 
سه طبقه بر روي پیلوت داراي گزارش کارشناسی درمرحله اجراي سقف طبقه دوم وستون 

انتظار طبقه سوم  و سوابق پرداختی کمسیون ماده صد به شماره 1/94/12742 مورخ 
1394/04/31 و بصورت 1095.24 مترمربع در حد تراکم و 100.76 مترمربع خارج از تراکم ( 
21.44 خارج از تراکم در همکف و 79.32 مترمربع خارج از تراکم در طبقات )  می باشد و 

حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري در مرحله نازك کاري داراي مابه التفاوت اضافه بنا خارج 
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث بارانداز با  -1 : و داخل تراکم و به شرح زیر می باشد
مصالح همگن و غیر همزمان ساز و بصورت دال بتنی چسپیده به ساختمان جهت تامین 

 -3. کاهش بنا به مساحت 0.87 مترمربع در همکف -2. پارکینگ به مساحت 24.25 مترمربع
کاهش بنا به مساحت 0.87 مترمربع در  -4. کاهش بنا به مساحت 0.87 مترمربع در طبقه اول
احداث طبقه چهارم به  -6. کاهش بنا به مساحت 0.87 مترمربع در طبقه سوم -5. طبقه دوم
مساحت 298.13 مترمربع و همچنین احداث طبقه پنجم به مساحت 298.13 مترمربع  که در 

مجموع دو طبقه به مساحت 596.26 مترمربع می باشد که حالیه باتوجه به تراکم گیري با 
توجه به ظوابط طرح تفصیلی جدید به مساحت 262.67  مترمربع داخل تراکم و 333.59  

احداث انباري و راهرو و راه پله و آسانسور در  -7..مترمربع خارج از تراکم می باشد
زیرشیروانی به مساحت 98.19 مترمربع ( ( 58.70 مترمربع  احداث انباري  - 20.90 مترمربع 

با توجه به اینکه فعال درب پارکینگ احداث . ( راهرو - 18.59 مترمربع راه پله و آسانسور
نشده است بررسی کسري پارکینگ احتمالی در زمان پایانکار و بر اساس نقشه برداري مورد 
الزم به ذکر است که با توجه به تغییر عرض معبر ..تایید نظام مهندسی قابل بررسی می باشد
از 11 متري به 12 متري طبق طرح تفصیلی جدید با توجه به خط پروژه پیوست به مساحت 

مراتب جهت دستور بحضورتان .9.18 مترمربع در تعریض خیابان 12 متري اصالحی می باشد
.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 

ضریب 2) جریمه بمبلغ 1,394,467,200(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  چهار میلیون 
و  چهارصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 207.51  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/19816 تجدید 
نظر

معلم   
طالقانی

1-2-10022-7-1-0-0 103
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  61 مورخ   95/5/25 با زیر بناي کل 852.58  بوده که در مرحله اجراي 
ستون همکف از بابت اضافه بنا بسطح 47.96 متر مربع داراي سوابق و  راي کمیسیون ماده 

صد مورخ 95/11/19 بوده است. پس از آن پروانه مرحله دوم دریافت نموده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر 
خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می 

:گردد

اضافه بناي در همکف به سطح  15.78 مترمربع ( ضمن حذف سایبان پارکینگ) -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 191.22 مترمربع ( هر  -2

طبقه 63.74 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه در طبقات  -3

اول تا سوم جمعاً به سطح    0.51 متر مربع ( هر طبقه 0.17 متر مربع )
رعایت پارکینگ گردیده در خصوص پارکینگ مازاد بر نیاز در زمان پایانکار تصمیم گیري 

.خواهد شد
با توجه به اشکال سیستمی در گردش درخواست پیشین ارسالی به کمیسیون ماده صد و 
اعتراض مالک به راي بدوي صادره گزارش جدید صرفا به جهت بروزرسانی و تغییر شماره 

.ارجاع جهت طرح در کمیسیون تجدید نظر می باشد

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 22.74 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
طی بازدید مورخ 96/8/23 مشاهده گردید که عملیات ساختمانی به پایان رسیده  ***

***.است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

راي بدوي جریمه به مبلغ 3169622400(سه میلیارد و  یکصد و  شصت و  نه میلیون و  
ششصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال و اعاده به وضع واحد هاي مسکونی در 

طبقه سوم و منتفی گردیدن یک واحد کسري پارکینگ  به قوت خود باقی است.

جریمه 477.6 3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19818 اصالح
ي 

بدوي

گلسار  
جنب 

مسجد 
گلساراولین 
کوچه سمت 

  راست

1-1-10166-48-1-0-0 104

راي اصالحی با توجه به نامه شماره ش ر-242-1396-1396/10/05 ارسالی از 
شهرداري منطقه در خصوص اصالح مبلغ جریمه سه واحد کسري پارکینگ از 

5/040/000/000 به مبلغ 504000000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.ضمنا 
تحویل تصویر راي اصالحی بدون ضمیمه شدن به راي اصلی ممنوع است.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 94 مورخ 93/06/30 بصورت 3طبقه 
روي پیلوت بازیربناي 649.84 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درمرحله اتمام 

نازك کاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي 
:.افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح 31.84 مترمربع -1
افزایش درطبقات 1-3 بسطح  112.65 مترمربع-2

 احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 174.65مترمربع-3
 کاهش سطح زیرشیروانی بمقدار5.40 مترمربع-4

افزایش سطح انباري بقمدار 4.88مترمربع مازادبرسطح مجاز(5) پروانه به جهت اخذ -5
عوارض درآمدي

 افزایش تعداد واحد مسکونی از5به 7 واحد درطبقه سوم  بمقدار42.13مترمربع داشته-6
 کسري پارکینگ بتعداد 4واحد کسري پارکینگ مسکونی-7

.درهنگام صدور پروانه بمقدار 116.33مترمربع استفاده از تبصره 7 داشته است-8
===============

گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماد ه صد تجدید نظر بشماره 
..1/96/20389 مورخ 96/04/31 درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

ضمنا داراي کاهش راه پله وافزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 1.53مترمربع و درطبقات 
..جمعا بسطح 2.16 مترمربع و برگشت تشویقی آسانسور بسطح 11.58 مترمربع میباشد

..پس از آن تغییراتی صورت نگرفته است..حالیه عملیات ساختمانی باتمام رسیده است
/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد.

104

نظر به اینکه در دادنامه شماره 1/95/7457-95/12/18 صادره از این شعبه درخصوص 
کسري پارکینگ به متراژ 25 مترمربع، اشتباها جریمه با ضریب 2.5 محاسبه و حکم به 

محکومیت مالک به پرداخت جریمه براساس ضریب مذکور صادر شده استلذا این 
کمیسیون با اصالح ضریب مذکور از 2.5 به 1 و تعیین مبلغ 84,000,000  ریال جریمه 

بابت کسري پارکینگ و کاهش مبلغ کل جریمه از 2,828,935,200  ریال به 
2702935200(دو میلیارد و  هفتصد و  دو میلیون و  نهصد و  سی و  پنج هزار و  

دویست) ریال دادنامه صدرالذکر را اصالح می نماید. 

جریمه 495.45  0.5
 1 

 2.5 
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کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/19819 اصالح
ي 

بدوي

بلوار گیالن  
 خ167
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 279 مورخ 
1394/12/22 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در طبقه 
پنجم شامل 5 واحد مسکونی با زیربناي 1208.50 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در 

حد سفتکاري  میباشد و مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري 
ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم  و خارج طول 60% و عدم 

:رعایت  عقب سازي در طبقه پنجم بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 39.89 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 159.56 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -2
.39.89 مترمربع میباشد

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 63.49 مترمربع که از مقدار بسطح 23.60 مترمربع به -3
.دلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم میباشد

کاهش بنا راه پله به بام بسطح 0.35 مترمربع-4
 حذف راه پله به بام در طبقه ششم بسطح 23 مترمربع-5

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -6
 به بناي مفید درهمکف  به سطح 2.03 متر مربع

الزم به توضیح است با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 3 انباري  در زیرشیروانی -7
بوده که داراي بناي خارج تراکم بسطح 7.14 مترمربع بصورت مساحت مازاد بر سطح مجاز 

.انباري در زیرشیروانی (5 مترمربع) میباشد
الزم به ذکر است با توجه به افزایش مساحت هر واحد بیش از 180 مترمربع نیاز به تامین  -8
2 واحد پارکینگ براي هر واحد مسکونی میباشد که در حال حاضر 9 واحد پارکینگ تامین و 
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت.ضمناٌ با توجه به مرحله ساختمانی مذکور 

9 واحد پارکینگ مورد تایید میباشد در صورت نماسازي ستونها و کاهش دهنه بین دو 
.ستون کمتر حداقل 4.50 متر ،کسري تعداد پارکینگها متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است
 ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 198.34متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-
ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر )و نصب درب سواره رو طبق ضوابط در 

 .هنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند
طی آخرین بازدید انجام شده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.مراتب جهت *****

.صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقاه مازاد راي به جریمه به 
مبلغ580506000(پانصد و  هشتاد میلیون و  پانصد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 93.63  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/19823 بدوي پستک بعد  
از پل سمت 

 چپ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 8029/1/1/3600 به تاریخ 
92/09/26از بخشداري مرکزي رشت  بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي 391/35  مترمربع میباشند که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده و طبق 
: نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه صادره داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت  16/47 مترمربع ( از این مقدار بمساحت  3/36 متر مربع  -1
 مربوط به احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت میباشند.)

کاهش زیربنا در طبقه اول بمساحت 0/39 متر مربع-2
کاهش زیربنا در طبقه دوم بمساحت 25/74 متر مربع-3

 احداث یک طبقه مازاد بمساحت 77/16 متر مربع در طبقه سوم -4
توضیح اینکه داراي تراس غیر مسقف مشاعی در طبقه سوم بمساحت  44/07 متر مربع 
میباشند که طبق ضوابط جزء زیربنا محسوب نگردیده و در زمان پایانکار مالک ملزم به 

.اجراي شیروانی میباشند
مساحت طبقه سوم به کسر تراس غیرمسقف بمساحت 77/16 متر مربع

.توضیح اینکه طبقات دوم و سوم بصورت دوبلکس و کسري پارکینگ ندارند
.همچنین راه پله به بام ندارد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي سید احمد مظلوم نیکو و شرکاء مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تاچهرم جمعاً به متراژ 190.26 

مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به متراز 140.11 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5  برابر 

ارزش معامالتی نسبت بمساحت 190.26 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به 
متراژ 140.11 متر مربع جمعاً  بمبلغ 1839280800(یک میلیارد و  هشتصد و  سی و  نه 

میلیون و  دویست و  هشتاد هزار و  هشتصد)ریال صادر و اعالم میدارد. 

جریمه 331.05  0.5
 2.5 

 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 1/96/19825 بدوي بلواردیلمان  
انتهاي 
شهرك 
بهشتی 
روبروي 

بوستان 21
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 313 مورخ 
93/12/20به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 536.11 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام سفتکاري  و شروع نازك کاري می 
:باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 38.06 مترمربع با توجه به حذف سایبان و به کسر سایبان -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح152.20مترمربع ( هر طبقه 38.05 مترمربع  -

(
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 0.68 مترمربع-

افزایش تعداد واحد از سه به 4 که بسطح 77.03مترمربع داراي مابه التفاوت بدلیل افزایش -
. تعداد واحد دارد

. یک واحد کسري پارکینگ دارد -
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 12.17مترمربع -

ضمنا در هنگام صدور پروانه به سطح 140.11مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده 
اند.(تبصره 7)

************
از بابت تخلفات  فوق داراي راي بدوي مورخ 96/2/24 بوده که در خصوص بند افزایش تعداد 

واحد و کسري پارکینگ داراي راي اعاده به وضع سابق می باشد. حالیه بازگشت به نامه 
84285 مورخ 96/5/2 دبیر خانه کمیسیون ماده صد جهت بررسی مجدد در خصوص تامین 

:پارکینگ گزارش جدید به شرح زیر می باشد
مالک نسبت به احداث سایبان  به سطح 6.84 متر مربع در قسمتی از دو متر حیاط خلوت 

سرتاسري جهت تامین پارکینگ اقدام نموده است و محل درب ورودي نیز اصالح گردید که 
در صورت موافقت با سایبان رعایت پارکینگ گردیده و کسري پارکینگ فوق منتفی می 

گردد و در غیر این صورت همچنان داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد.  مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

***عملیات به اتمام رسیده است و درحال بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب (0.5) نیم برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 191587200(یکصد و  نود و  یک میلیون و  
پانصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 114.04  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/19828 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن خ 

192 فرعی 
 دهم
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب دو بیست و پنج 

صدم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 1871251200(یک میلیارد و  
هشتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 247.52  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  135 مورخ  94/8/24 با زیر بناي کل  708.6 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 4.57 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 46.6 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 200.92 مترمربع (  -3

هر طبقه 50.23 متر مربع)
احداث پیش آمدگی به سمت معبر در طبقات اول الی چهارم هر کدام بسطح 3.63 متر  -4

.مربع و در مجموع بسطح  14.52 متر مربع که در ردیف 3 قبالً منظور گردیده است
در هنگام صدور پروانه به سطح 3.49 متر مربع در همکف و بسطح 110.55 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
 .رعایت پارکینگ می گردد

:ضمناً
ضمن حذف انباري در زیر شیروانی مساحت زیر شیروانی بسطح 42.46 متر مربع کاهش  /--

.یافته است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

108

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 

289044000(دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 57.35  1.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 1/96/19830 بدوي سعدي  
پشت 

مجتمع 
  آزادگان
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 
455 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 

628.89 مترمربع  و پس ازآن در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون از بابت افزایش بنا 
بسطح 15.43 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون 

ماده صد و سپس داراي پروانه مرحله دوم با شماره درخواست 296906 مورخ 1395/11/24
میباشد.حال عملیات ساختمانی در حد سفتکاري بوده و برابر نقشه برداري ممهور به مهر 
مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم در همکف و طبقات بر خالف آخرین 

:مجوز صادره بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا یکدست ساز در همکف بسطح 0.24 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 47.01 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 2-15.67
.مترمربع میباشد

کاهش بنا راه پله به بام بسطح 2.18 مترمربع-3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4
به بناي مفید در همکف بسطح 1.82 مترمربع و طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.28 متر 

 مربع ( هر طبقه 2.76 متر مربع )
الزم به توضیح است فضاي باز ملک مورد نظر تامین شده اما برابر نقشه معماري ارائه شده از 
مقدار مساحت مورد نیاز فضاي سبز(30مترمربع)، حدود 0.50 مترمربع کمتر تامین گردیده 

.است
دیوار حائل تاکنون طبق جزئیات نقشه پروانه اجرا نشده است.رعایت ارتفاع پیلوت (2.40 

متر) وهمچنین رعایت نصب درب سواره رو طبق ضوابط تا هنگام پایانکار الزامی 
میباشد.درخواست صدور پروانه ساختمانی مرحله سوم را دارند.مراتب جهت صدور 

.دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد(طبقه چهارم)   راي به جریمه به مبلغ1368813600(یک 

میلیارد و  سیصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  ششصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 181.06  2.25
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/14 1/96/19832 بدوي گلسار بلوار  
معین  اول
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 93 مورخ 1394/07/08 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 602.2 مترمربع  و گواهی عدم خالف به شماره 295812 مورخ 1396/07/01 در 
حد اسکلت و اجراي سقف طبقه سوم صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده مالک اقدام به احداث یک طبقه مازاد در 

طبقه چهارم به سطح 181.06 مترمربع نمودند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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در خصوص اعتراض آقاي موسی زاده  نسبت به راي بدوي شماره 1.95.16894 مورخ 
95.4.9 پیرو مرقومه شماره3656 مورخ 96.1.14      شهرداري  و حسب گزارش جدید 

؛ مبنی بر اینکه ملک فوق داراي راي اصداري به شماره 1.95.18174مورخ 95.7.3     و 
کد نوسازي  1.2.10145.686     بوده شهرداري می باشد  و تخلفات مذکور در راي 

بدوي به شماره صدر االشاره صدور حکم گردیده  مع الوصف قابلیت طرح در 
کمیسیون را نداشته و راي بدوي را نقض و کان لم یکن تلقی می گردد

سایر 270  0
 

3100000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/14 1/96/19833 تجدید 
نظر

سیاه  
اسطلخ   74

1-2-10154-686-1-0-0 111

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات، ساختمان در حال احداث(در 
مرحله نازك کاري )فاقد مجوز ساخت از شهرداري با قدمت سال جاري وبه صورت 2 طبقه 
روي پیلوت و با زیر بناي تقریبی 270 متر مربع (مساحت هر طبقه حدود 90 متر مربع )با 

اسکلت بتن آرمه میباشدالزم بذکر است این گزارش بصورت حدودي بوده که بعداز بازدید از 
داخل ملک و ارائه اسناد و مدارك و نقشه وضع موجود از سوي مالک قابل بررسی دقیق و 

اصالح میباشد. میزان عقب نشینی احتمالی بعداز انعکاس ملک برروي خط پروژه قابل اظهار 
.نظر میباشد.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي حمید کریمی السکی بشرح افزایش بنا در همکف 
و طبقات اول تا چهارم  وتوسعه  انباري  ؛ راه پله به بام جمعاً به متراژ 196.1مترمربع   و 

میزان تراکم اعطایی به متراز 100.2 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
نسبت بمساحت 196.1 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 100.2 متر 

مربع جمعاً  بمبلغ 1321404000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  یک میلیون و  
چهارصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 296.3  0.5
 1.75 

 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19843 بدوي پارك 
نیکمرام  

صفاري دوم 
خ خیام 
روبروي 
آپارتمان 
 نرگس
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

اما در خصوص آیتم افزایش واحد مسکونی از 3 به 4 واحد ؛ نظر به اینکه صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد ؛ 

محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج و به 
رد آن از حیث جریمه ؛ و ابقاء واحد هاي مسکونی به تعداد 4 واحد ؛ اظهار نظر می 

گردد 

سایر 56.29  1.75
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/02/23 1/96/19843 بدوي پارك 
نیکمرام  

صفاري دوم 
خ خیام 

روبروي آپار
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  23 مورخ  94/3/23 با زیر بناي کل  428.53 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1

 افزایش بنا در همکف به سطح 30.28 مترمربع  خارج از تراکم -2

احداث مغازه در دو متر حیاط خلوت همکف بسطح 17.33 متر مربع که حداقل بعد 3 متر  -3
مغازه برابر ضوابط رعایت نمی گردد و کل مغازه در دو متر حیاط خلوت سرتاسري جانمایی 

.گردیده است

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 140.96مترمربع ( هر  -4
طبقه 35.24 متر مربع)

توسعه راه پله به بام بسطح 3.65 متر مربع -5

توسعه انبار زیر شیروانی بسطح 2.3 متر مربع  -6

داراي انباري بزرگتر از 5 مترمربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت 1.60 متر مربع خارج از  -7
تراکم صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي

با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم قبالً بصورت یک واحد دوبلکسی بوده که حالیه  -8
هرکدام به یک واحد مسکونی مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی طبقه 

چهارم (95.39 متر مربع) به کسر توسعه بنا و تبدیل راه پله در طبقه چهارم (39.1 متر 
.مربع) بسطح 56.29 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -9
به بناي مفید در همکف به سطح 3.47 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
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15.44متر مربع ( هر طبقه 3.86 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه بسطح 100.20 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -10
اند ( تبصره 7)

تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که 4 واحد  -11
پارکینگ تامین نموده که پارکینگ شماره 3 و 4 پس از آزمایش در محل در زمان پایانکار 

.مورد تایید خواهد بود. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري جهت مغازه می باشد

:ضمناً

.اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار الزامی است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده در مرحله بهره برداري می باشد ***

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب  یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب یک ) جریمه بمبلغ 119900800(یکصد و  نوزده میلیون و  نهصد هزار و  
هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 33.68  1
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19844 تجدید 
نظر

0-0-1-16-10134-1-1  گلسار 188 113

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  دو 
متر عقب سازي طبقه آخر  با اعمال  ضریب  2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل ضریب 3  به ضریب2.50) جریمه بمبلغ 213066000(دویست و  سیزده میلیون 
و  شصت و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 23.94  2.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 150مورخ 94/09/12 
به صورت 5 طبقه روي پیلوت با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه 5  شامل 5 واحد 

مسکونی  با انباري در زیر شیروانی ، کالً با زیر بناي 1177.40 مترمربع می باشد که مالک 
برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي می باشد و با 

: توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
کاهش بنا در همکف بسطح 6.22مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  36.64 مترمربع ( هر طبقه  9.16 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 24.68 مترمربع که از این مقدار بسطح 15.52مترمربع عدم -
رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

 کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 9.60مترمربع -
بناي خارج از تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح یک -

مترمربع (جهت اخذ عوارض درآمدي)
. رعایت پارکینگ می گردد-

الزم به توضیح است  در زمان صدور پروانه بسطح 159.48مترمربع از تراکم اعطایی استفاده  
نموده اند ( تبصره 7 )

از بابت گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و حالیه با توجه به اصالح 
: نقشه برداري گزارش تخلف بشرح ذیل اصالح می گردد

 کاهش بنا در همکف بسطح 4.68 مترمربع - 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  33.68 مترمربع ( هر طبقه 8.42مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 23.94 مترمربع که از این مقدار بسطح 15.52مترمربع عدم -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 9.60مترمربع -

بناي خارج از تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح یک -
مترمربع (جهت اخذ عوارض درآمدي)

باستناد نقشه برداري اصالحی و با توجه به میزان تخلف کمتر از 5 درصد مشمول تبصره 7  
 نمی گردد

.رعایت پارکینگ می گردد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد-
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (پروانه 

دهیاري 601040811-92/6/6) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  4431000(چهار میلیون و  چهارصد و  سی و  یک هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 4.22  0.5
 

2100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 1/96/19845 بدوي 0-0-1-17-10630-1-1  فخب  114

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر یکبابخانه در مرحله 
سفتکاري داراي پروانه دهیاري بشماره 601040811 مورخ 1392/6/6 با زیربناي 69 متر مربع 

می باشد .حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي توسعه بناي همزمانساز بسطح 4.22 
درخصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس .مترمربع نسبت به پروانه صادره میباشد
مراتب باتوجه به درخواست مجوز حفاري شرکت گاز بطول **ملک برروي خط پروژه میباشد

.10 متر جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 435204000(چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  دویست و  
چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86.35  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19846 بدوي قلی پور  
حسینی 8
-شهداي 
فرعی2

1-1-10350-92-1-0-0 115

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 24108000(بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.35  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف  که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 451 مورخ 1391/10/18 بصورت3  طبقه بر روي پیلوت در 3  واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 265 مترمربع صادر شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به مساحت کلی 81.50 مترمربع با قدمت 
 -1-1. اضافه بنا در همکف به مساحت 14.90 مترمربع -1:سال 1393 و به شرح زیر می باشد
اضافه  -2. به مساحت 7.30 مترمربع سایه کنسول بالاستفاده به جهت اخذ عواض در آمدي

اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.20 -3 بنا در طبقه اول به مساحت 22.20 مترمربع
راه پله به بام  اجراء نشده  -5 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.20 مترمربع -4 مترمربع

داراي بناي  -6است.( در زمان صدور پروانه مساحت راه پله به بام 15 مترمربع می باشد.)
مازاد بر تراکم خارج از 25% به مساحت 14.35 مترمربع در زمان صدور پروانه  می باشد که با 
داراي اضافه بناي  -7.توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید به مساحت 4.85 مترمربع 
.کسري پارکینگ ندارد -8.( 0.29 مترمربع در همکف و 4.56 مترمربع در طبقات )  می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

115

در خصوص تخلف ساختمانی  خانم ربابه لوائی کیش  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 
افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهرم ؛ انبار زیر شیروانی ؛ کاهش راه پله و 

افزودن آن به بناي مفید جمعاً به متراژ 359.67 مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به 
متراز 46.6 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 

359.67مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 46.6 متر مربع جمعاً  
بمبلغ 3099516000(سه میلیارد و  نود و  نه میلیون و  پانصد و  شانزده هزار ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 406.27  0.5
 2.5 

 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19847 تجدید 
نظر

گلسار خ  
178   فلکه 

 دوم

1-1-10139-5-1-0-0 116

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 198 مورخ 90/06/12 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت بازیربناي 989 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده 
حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه 

:.مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح 67.73 مترمربع -1

افزایش درطبقات 1- 4 بسطح 241.92 مترمربع-2
 احداث 2باب انباري درزیرشیروانی بسطح 50.02مترمربع -3

 کاهش درادامه راه پله به بام بسطح 0/39 مترمربع-4
کاهش تعداد واحد مسکونی از 8به 5واحد که براساس ضوابط سال صدور پروانه رعایت -5

..پارکینگ میگردد
درهنگام صدور پروانه بمقدار 46.60مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته  -6

..است
/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

==========
گزارش فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و ارسال به کمیسیون ماده صد 

و دریافت راي بدوي وتجدید نظر بشماره 1/95/18953 مورخ 95/12/04 و 1/96/19847 
مورخ 96/03/23  میباشد..پس از ان تغییراتی صورت نگرفته مراتب جهت به روز رسانی و 

..صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي غالمحسین گیتی نژاد و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 

بمساحت 108.6  متر مربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف 
به مساحت 4.29 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم به مساحت 7.08 

مترمربع(هرطبقه 1.77 مترمربع) با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
1007748000(یک میلیارد و  هفت میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 119.97  2.5
 

3360000  , 1392
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/1985 بدوي بلوار گیالن  
- خیابان  

186  

1-1-10413-16-1-0-0 117

و در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 212.23 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ  

356,546,400(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 212.23  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی میباشد که مالک پیش از دریافت پروانه اقدام به 
شروع عملیات ساختمانی تا مرحله اجراي سقف دوم  نموده و از بابت احداث بدون مجوز قبل 
از صدور پروانه داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بشرح ذیل می باشد و داراي راي 
کمیسیون ماده صد مبنی بر احداث بنا بدون پروانه داشته که با توجه پیگیري هاي مالک (و 

 : پرداخت جریمه، منجر به صدور  پروانه ساختمانی بشماره ذیل گردیده است
همکف به سطح 245 مترمربع  که مابه التفاوت با نقشه ارائه شده پروانه به سطح 32/8 -1

.مترمربع میباشد
طبقه اول به سطح 245 مترمربع که مابه التفاوت با نقشه ارائه شده پروانه به سطح 32/8 -2

. مترمربع میباشد
پس از گزارش فوق پروانه بشماره 278مورخ 1392/09/21 بصورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 
واحد مسکونی با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه 5 و با زیربناي کل 1273مترمربع اخذ 
نموده و حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداریست و با 

: توجه به ادامه عملیات داراي اضافه بنا بر خالف پروانه صادره بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 2.04 مترمربع -

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بسطح 2.04 مترمربع -
( اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 104.52مترمربع (هر طبقه 34.84 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 58.54 مترمربع که از این مقدار بسطح 23.70 مترمربع  -

. بصورت  عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 4.29 مترمربع و در  -

( طبقات اول تا پنجم بسطح 8.85 مترمربع (هر طبقه 1.77 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6  بسطح 247.04 مترمربع که از این مقدار بسطح 21.36  -

 . مترمربع بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد
کاهش سطح راه پله تا بام 0.49 مترمربع -

 رعایت 6 پارکینگ طبق ضابطه پروانه  می گردد -
. در زمان صدور پروانه بسطح 212.23 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند 

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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 232500000(دویست و  سی و  
دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/02/19 1/96/19854 تجدید 
نظر

اول حسین  
آباد ك 
شهید 

 پوررجب

1-2-10222-46-1-6-0 118

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان که داراي پروانه وپایانکارساختمانی 
میباشد.حالیه ازآپارتمان مذکور بصورت شرکت تبلیغاتی مورد استفاده قرارمیگیرد که داراي 

دوواحدکسري پارکینگ میباشد.ضمنآ داراي تابلوي ال اي دي تلیغاتی برروي پیشانی 
ساختمان و تابلو بر روي سقف ساختمان میباشد.مراتب جهت صدوردستورمقتضی ارسال 

.میگردد

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 10085-13950132 مورخ 95/11/13 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 180235(یکصد و  
هشتاد هزار و  دویست و  سی و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 
برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 32.77  0.1
 

55000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19866 بدوي گلسار خ  
استاد معین  

هشتم 
فرعی اول 

سمت راست

1-1-10124-573-1-0-0 119

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه عادي که برابر نقشه برداري 
ارائه شده مساحت عرصه 206.88متر مربع می باشد. داراي اعیان خالف ساز بسطح 32.77 
متر مربع با مصالح بلوکی و کالً داخل تراکم بوده و قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق 

سال 1368 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به ترسیم خط پروژه بر روي نقشه 
برداري ملک توسط کارشناس خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ استعالم اداره راه و 

به  ****.شهرسازي را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد
استناد خط پروژه 2-1 مورخ 95/7/26 بسطح 8.1 متر مربع از حد شمال در تعریض قرار 

*******.دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 9846-13950132 مورخ 95/11/9 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 369920(سیصد و  

شصت و  نه هزار و  نهصد و  بیست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 
ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 

برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 46.24  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19867 بدوي بلوار دیلمان 
 کوچه همت

1-1-10500-3-1-0-0 120

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر خط عادي  بصورت یکبابخانه ویالیی و محوطه 
به مساحت 120 مترمربع و برابر نقشه برداري پیوست از اداره ثبت بسطح 118.37 مترمربع  
میباشد الزم به توضیح است  برابر نقشه معماري ارائه شده داراي اعیان خالفساز مسکونی 

بسطح 46.24 مترمربع با اسکلت بلوك سیمانی و با قدمت سال 1370 میباشد. که با توجه به 
ضوابط کالً در حد تراکم میباشد.جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي 

برابر خط پروژه بشمار 2-1 مورخ 1395/11/02 ملک مورد نظر *****.خط پروژه میباشد
داراي عقب نشینی بسطح 33.90 مترمربع میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور بسطح 
10.87 مترمربع اعیانی وجود دارد.مراتب با توجه به نامه اداره راه و شهرسازي جهت تعیین 

 .نوع کاربري بحضور تقدیم میگردد
حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک و با توجه 
به اینکه ساختمان تکمیل و تخریب آن موجب تلف ثروت ملی می باشد ، ضرورتی بر 
قلع بنا احراز نمیگردد ، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

اضافه بنا در همکف و طبقات راي به جریمه با ضریب 3 برابر  ارزش معامالتی  
ساختمان بمبلغ 7327756800(هفت میلیارد و  سیصد و  بیست و  هفت میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 
نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 726.96  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19869 بدوي گلسار  
 خیابان113

1-1-10169-25-1-0-0 121

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  803 مورخ  81/12/28 با زیر بناي کل  1329.16 مترمربع در 6.5 طبقه  و در 12 واحد 
مسکونی صادر گردیده است که در سال 83 یکبار تمدید گردیده است. عملیات ساختمانی 
در حد اجراي ستون طبقه پنجم بوده ضمناً طبقات اول الی سوم دیوار چینی گردیده و طبقه 
اول نیز گچ و خاك اجرا شده است.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول 
پروانه و خارج از عمق 60% با رعایت دو متر حیاط خلوت سرتاسري در حد شمال و همباد با 
ساختمان هاي حدین شرق و غرب اقدام به افزایش بنا نموده بطوري که نسبت به ساختمان 

:هاي مجاور پیش روي ندارد و تخلفات  به شرح زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 121.16 مترمربع  -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی  پنجم جمعاً به سطح 605.8 مترمربع ( هر  -2

طبقه 121.16 متر مربع)
.طبق ضوابط  زمان صدور پروانه  رعایت پارکینگ می گردد -3

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

121

حسب بررسی محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 
19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 50.19 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 84319200
(هشتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید .

جریمه 50.19  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19870 بدوي خ طالقانی   
ك انام - ك 

5

1-2-10374-58-1-0-0 122

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا در خصوص اضافه 

بنا به مساحت 80.31 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ جریمه بمبلغ 404762400(چهارصد و  چهار میلیون و  هفتصد و  شصت و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 80.31  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 262 مورخ 1392/09/06 و تمدید 
مورخ 1394/04/24 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 310/92 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 19/17 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 57/51 متر مربع (هر طبقه 19/17 متر مربع )-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 3/63 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 50/19 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-4
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

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

122

در خصوص تخلف ساختمانی  خانم طاهره امامی چوکامی ؛ بشرح افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا سوم  جمعاً به متراژ 118.85 مترمربع   و میزان تراکم اعطایی 

به متراز 68.82 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
118.85 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 68.82 متر مربع جمعاً  

بمبلغ  714621600(هفتصد و  چهارده میلیون و  ششصد و  بیست و  یک هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد. .

جریمه 187.67  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 احداث راه پله به بام 1396/02/19 1/96/19871 بدوي ش رجایی  
فلکه جهاد 

جنب 
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10457-22-1-0-0 123

اما در خصوص آیتم افزایش واحد مسکونی از 2به 3 واحد ؛ نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد ؛ محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج و به رد آن 
از حیث جریمه ؛ و ابقاء واحد هاي مسکونی به تعداد 4 واحد ؛ اظهار نظر می گردد 

سایر 53.95  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی (ماده واحده) به شماره 264
مورخ 93/11/30 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 309.31
 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري می 
:باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 27.80مترمربع -
 سایبان در همکف بسطح 9.60مترمربع اجرا نشده است-

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 83.40 مترمربع (هر طبقه 27.80 مترمربع ) -
افزایش تعداد واحد از دو به سه که برابر ضوابط جاري مشمول 53.95 مترمربع مابه التفاوت -

.افزایش واحد می گردد
توسعه راه پله به بام به سطح  7.65 مترمربع -

با توجه به میزان بر مجاز به احداث دو درب 3 متري می باشند که در وضع موجود دو درب  -
به عرض 6.20متر اجرا شده که منجر به حذف پارك حاشیه اي نمی گردد ودر صورت تایید 

.رعایت سه باب پارکینگ می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  68.82 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

123

در خصوص تخلف ساختمانی  یونس کریمی السکی مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح   
افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم  جمعاً به متراژ 210.02 مترمربع و میزان 

تراکم اعطایی به متراژ 41.69 مترمربع و تبدیل پیلوت به تجاري به متراژ 32.16 
مترمربع که منجربه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع گردیده  
؛ با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 

 دارد فلذا بلحاظ  عدم احراز  ضرورت قلع مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 

210.02 مترمربع از بابت اضافه بناي همکف و طبقات بمبلغ 1058500800(یک میلیارد و 
 پنجاه و  هشت میلیون و  پانصد هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می نماید 

جریمه 210.02  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 1/96/19873 بدوي علی اباد  
خیام بن 
بست  
شهید 

حسینی

1-2-10086-98-1-0-0 124

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

همچنین مستنداً به تبصره 2 قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 41.69مترمربع از بابت میزان تراکم اعطایی 

بمبلغ 70039200(هفتاد میلیون و  سی و  نه هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می 
نماید

جریمه 41.69  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19873 بدوي علی اباد  
خیام بن 
بست  

شهید حسی

1-2-10086-98-1-0-0 124

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  236 مورخ  94/12/04 با زیر بناي کل  466.55 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله نازك کاري از بابت 

:تخلفات زیر داراي سوابق پرداخت جریمه بوده است

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.63 مترمربع ( ضمن  کاهش سایبان  -
پارکینگ بسطح 4 متر مربع )

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -
1.87 متر مربع

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 166.52 مترمربع ( هر  -
طبقه 41.63 متر مربع)

در هنگام صدور پروانه  بسطح 41.69 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -
اند ( تبصره 7)

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت زیربنا بسطح  7.24  -
متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)

پس از آن مجدداً مالک اقدام به احداث مغازه بصورت تبدیل  پیلوت به سطح 32.16   ****
متر مربع به تجاري نموده که داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد که از 
بابت آن داراي راي  مورخ 96/10/26 بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد. 
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***.عملیات ساختمانی به پایان رسیده است ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و باتوجه به عدم ضرورت قلع بنا و نظر به موقعیت مکانی، با وصف محرز 
بودن تخلف، ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1006118400(یک میلیارد و  شش 
میلیون و  یکصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.72  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 1/96/19874 بدوي فاز دوم  
معلم  فلکه 
سرگل - 
نبوت نهم 

فرعی 
هشتم

1-2-10192-17-1-0-0 125

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 23,503,200(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  
سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.99  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي تبدیل زیرشیروانی به اتاق، به مبلغ 99,993,600(نود و  نه میلیون و  
نهصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.76  1
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 373 مورخ 1392/11/03 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 436.64 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 29.78 مترمربع که 2.57 مترمربع از آن بصورت سایه  -1

.کنسول بالاستفاده میباشد
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.35 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 119.12 مترمربع (هر طبقه 29.78 مترمربع)-3
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 3.04 مترمربع -4

(هر طبقه 0.76 مترمربع)
تبدیل زیرشیروانی به یک اتاق به سطح 29.76 مترمربع -5

داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 13.99 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -6
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

با توجه به عدم وجود سوابق در سیستم و عدم اعالم شروع عملیات ساختمانی از سوي  
مالک، سال وقوع 95 مورد تایید میباشد (هر چند تقلیل آن تاثیري در میزان ارزش 

معامالتی ندارد.). همچنین اضافه بناي مازاد بر طبقات مجاز برابر طرح تفصیلی و باتوجه به 
.مساحت آن شرایط یک واحد مستقل مسکونی را ندارد

---------------------------
حالیه برابر نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-159353-1398 مورخ 98/09/05 به 

.استحضار میرساند موضوع احداثی در زیرشیروانی به صورت اتاق مورد تایید میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

125

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  322,560(سیصد و  بیست و  دو هزار 
و  پانصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.  0.1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/19876 بدوي سعدي  
روبروي 
مجتمع 
آزادگان 

زمین هاي 
 فالحتی

1-2-10346-26-1-0-0 126

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 100.56 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه مازاد چهارم، به مبلغ 793,900,800(هفتصد و  نود و  سه میلیون 
و  نهصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 118.14  2
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (کاهش فضاي راه پله و 

افزایش به زیربناي مفید) با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 48,686,400(چهل و  هشت میلیون و  ششصد و  هشتاد و  شش هزار 

و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 28.98  0.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  328 مورخ  92/10/12 با زیر بناي کل  538.55 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده و داراي تمدید پروانه مورخ  1395/10/19 می 
باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي 

سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 
:1396/07/01مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

افزایش بنا در همکف به سطح 0.24مترمربع که در حد تراکم می باشد -1
افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 0.72 مترمربع ( هر طبقه 0.24 متر  -2

.مربع) که در حد تراکم می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 118.14 متر مربع در طبقه چهارم خارج از تراکم -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 9 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  19.98

متر مربع ( هر طبقه 6.66 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه دوم و سوم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه هر کدام  به  -5
یک واحد مستقل تبدیل یافته ، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (100.8 متر مربع) 

به کسر توسعه بنا در طبقه سوم (0.24متر مربع) بسطح 100.56متر مربع مشمول تخلف 
.افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند ( تبصره 7) -6
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7

.ضمناً مساحت زیر شیروانی بسطح 21.23 متر مربع کاهش یافته است

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
.به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

126

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465000000

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

جریمه 100  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/02/19 1/96/19879 تجدید 
نظر

فرهنگیان  
انتهاي خ 
توحید بن 

 بست اقاقیا

1-2-10444-152-1-0-0 127

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث 
بناي بدون مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع و 

نظر به موقعیت مکانی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 63193500(شصت و  سه میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  پانصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 203.85  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19879 تجدید 
نظر

فرهنگیان  
انتهاي خ 
توحید بن 

  بست اقاقیا

1-2-10444-152-1-0-0 127

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، با وصف 
محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي بدون مجوز خارج از تراکم، به مبلغ  976531000(نهصد و  هفتاد و  شش 

میلیون و  پانصد و  سی و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 315.01  1
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، با وصف 
محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی براي 
طبقه مازاد، به مبلغ  623472000(ششصد و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  

هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 134.08  1.5
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه 
شده به سطح 151 مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 4.5 طبقه در 7 
واحد مسکونی با زیربناي کل 652.94 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن 
داراي یک طبقه مازاد می باشد. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  R121 در پهنه

داراي سوابق گزارش به صورت غیابی و با مساحت تقریبی به سطح 655 مترمربع بوده و 
براي آن راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1395/01/21 مبنی بر تخریب بنا صادر گردیده 

است. حالیه مالک برابر نقشه هاي جدید ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات را دارند 
:که به شرح ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 125.35 مترمربع (به سطح 50.96 مترمربع داخل تراکم و به  -
سطح 74.39 مترمربع خارج تراکم )

احداث بنا در طبقه اول به سطح 125.35 مترمربع (به سطح 50.96 مترمربع داخل تراکم و  -
به سطح 74.39 مترمربع خارج تراکم )

احداث بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 268.16 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -
134.08 مترمربع که از این مقدار به سطح 8.73 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام می 

باشد) (به سطح 50.96 مترمربع داخل تراکم و به سطح 74.39 مترمربع خارج تراکم )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم به سطح 134.08 مترمربع ( شامل  -

یک واحد به سطح 82.16 مترمربع و تراس غیر مسقف به سطح 51.92 مترمربع)
.ضمناً داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد -

.سال وقوع تخلف 1393 می باشد
.میزان عقب نشینی پس از تهیه خط پروژه متعاقباً اعالم خواهد شد

حالیه برابر نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1395/12/11 درخواست بررسی میزان دقیق 
.تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1  رشت بوکالت خانم بمانی صحفی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  دیوار گذاري به متراژ 57.4 متر مربع بر با عنایت به بازدید 

بعمل آمده توسط اعضاء کمیسیون و با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب0.5  برابر ارزش معامالتی  
نسبت به مساحت 57.4 بمبلغ  2421562(دو میلیون و  چهارصد و  بیست و  یک هزار 
و  پانصد و  شصت و  دو) ریال محکوم و اعالم میدارد. ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون 

فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه 
می باشد

جریمه 57.4  0.5
 

84375  , 1382 دیوار گذاري 1396/02/19 1/96/19890 بدوي قلی پور- 
کوي 

حسینی-کو
چه 47

1-1-10687-27-1-0-0 128

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد نظر یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه عادي برابر نقشه برداري ارائه 
شده به مساحت عرصه 195.33 متر مربع می باشد. داراي دیوارگذاري بدون مجوز به طول 

57.4 متر و با قدمت سال 1382 احداث نموده است. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به 
انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب 
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ  ****.جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد

***.95/12/25 بسطح حدود 6.2 متر مربع در تعریض قرار دارد
در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي منصور رحیمی مصطفالو و شرکاء  مبنی بر تخلف 

ساختمانی بشرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً به متراژ 200.06
مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به متراز 175.23 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا 
به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی نسبت بمساحت 200.06 مترمربع  بمبلغ 2016604800(دو میلیارد و  
شانزده میلیون و  ششصد و  چهار هزار و  هشتصد)ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 200.06  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19892 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 
توحید

1-1-10070-15-1-0-0 129

همچنین مستنداً به تبصره 2 قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 175.23  متر مربع از بابت میزان تراکم اعطایی 

بمبلغ 294386400(دویست و  نود و  چهار میلیون و  سیصد و  هشتاد و  شش هزار و  
چهارصد)  ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 175.23  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

اما در خصوص آیتم افزایش واحد مسکونی از 3 به 4 واحد ؛ نظر به اینکه صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد ؛ 

محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج و به 
رد آن از حیث جریمه ؛ و ابقاء واحد هاي مسکونی به تعداد 4 واحد ؛ اظهار نظر می 

گردد 

سایر 92.37 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/02/19 1/96/19892 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 
توحید

1-1-10070-15-1-0-0 129

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 537 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 610.50 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 44.14 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 3.40 مترمربع (هر -2
 طبقه 0.85 مترمربع)

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 152.52 مترمربع (هر طبقه 38.13 مترمربع)-3
افزایش واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی که مازاد بر تراکم ناشی از آن 92.37 مترمربع  -4

.میباشد
داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 175.23 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5

توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض (مالک و شهرداري )دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید 

ارائه ننموده است لذا راي بدوي عینا تایید میگردد .

سایر 192.77  2
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/02/19 1/96/19905 تجدید 
نظر

علی آباد   
بن بست 

طلوع

1-2-10209-58-1-0-0 130
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 114مورخ 93/07/15
به صورت2 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 200.53 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 24.93مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 49.86 مترمربع ( هر طبقه 24.93 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 87.03 مترمربع-

کاهش سطح راه پله به بام 5.68 مترمربع -
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 3 واحد و درنتیجه یک واحد کسري پارکینگ  -

.دارند
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 5.95 مترمربع از تراکم اعطائی -

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
. با توجه به بررسی توسط واحد امالك گزارش بروزرسانی شد

130

با توجه به گزارش شهرداري منطقه به شماره 14454مورخ 1396/01/30کسري 
پارکینگ اعالمی منتفی می باشد .

سایر 50  0
 

3360000  , 1394 کسري پارکینگ 1396/02/23 1/96/19908 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

گلسار -  
  خ171

1-1-10124-66-1-0-0 131

راي تجدید نظر به شماره 1/95/16897مورخ 1395/04/22 جریمه به مبلغ 203901600
(دویست و سه میلیون و نهصد و یک هزار ششصد ) ریال و 1817055600(یک میلیارد 

و هشتصد و هفده میلیون وپنجاه و پنح هزارششصد )ریال و تخریب طبقه مازاد و 
واحد اضافه به قوت خود باقی است .

سایر 415.81  0.5
 3 
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان در حال احداث و در مرحله 
سفتکاري داراي پروانه شماره 147مورخ 93/08/20 و گواهی عدم خالف به شماره 200068 

.مورخ 96/08/13 میباشد.به استناد آن فاقد خالف میباشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي محمد علی اصغري   نسبت به راي شماره 1.93.8141 مورخ 
93.9.1 کمیسیون  شعبه 31 بدوي با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض و نیز همکاري مالک در ارائه 
مستندات الزم از جمله ارائه گواهی استحکام بنا؛ فلذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی 

گردد؛ ضمن نقض راي بدوي مستنداً به تبصره 2و4و5 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به بناي داخل تراکم به 

متراژ 264.9 متر مربع ونیز به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
نسبت به بناي خارج از تراکم به متراژ 88.3  متر مربع ونیز حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 2برابر ارزش معامالتی نسبت به میزان یک واحد کسري پارکینگ به متراژ 25 

متر مربع جمعاً به مبلغ 647714000(ششصد و  چهل و  هفت میلیون و  هفتصد و  
چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد 

جریمه 378.2  0.1
 1.5 
 2 
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 1/96/19909 تجدید 
نظر

انتهاي 
رشتیان 

سیاه 
اسطلخ  بن 
بست فالح

1-2-10145-292-1-0-0 132
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe یکقطعه زمین نسق باارائه : احتراما ملک مذکور در مرحله اول گزارش بشرح ذیل داشته است
فروشنامه عادي بسطح 174مترمربع و برابر نقشه برداري 88 مترمربع ، مشتمل بر یک 
ساختمان خالف ساز درحال احداث 3طبقه بروي پیلوت بااسکلت بتونی با پوشش %100 

شامل همکف بسطح 88.30 مترمربع و طبقه اول تا سوم هرکدام بسطح 88.30 مترمربع , 
فاقد راه پله تا بام می باشد که مساحت اعیان از عرصه بیشتر می باشد ضمناً پرونده ملک 
فوق یک مرحله بصورت غیابی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده که با توجه به تصویر 

تصمیم کمیسیون مربوطه به پیوست و بازدید بعمل آمده گزارش تخلف بشرح ذیل اعالم می 
سطح اشغال مجاز R112  %60کاربري : مسکونی:گردد

 ------------------------مورد استفاده 45.70% - در حد سطح اشغال می باشد
تراکم مجاز 120% -----------------------------مورد استفاده 92.41% -در حد 
تعداد طبقات مجاز 2 طبقه روي پیلوت  ------------------- تراکم مجاز می باشد
 مساحت عرصه طبق فروشنامه 174 مترمربعتعداد طبقات موجود سه طبقه روي پیلوت

یک . یک طبقه مازاد بسطح 88.30 مترمربع دارد عرصه بعد از عقب نشینی 167.50 مترمربع
با توجه به نقشه . فاقد راه پله تا بام و دیوار حایل بام می باشد. باب کسري پارکینگ دارد

ارائه شده از وضع موجود و برابر خط پروژه 10013-94/12/17 بسطح 6.50مترمربع از عرصه 
. در تعریض قرار دارد که در 1.40مترمربع آن اعیان واقع گردیده است

الزم به ذکر است که حد شمال و غرب عرصه فاقد دیوارگذاري می باشد کلیه محاسبات بر 
اساس نقشه هاي ارائه شده می باشد . مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صدجهت 

.صدور دستور تقدیم میگردد

132

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1  رشت بطرفیت خانم مهشید طورچی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ توسعه زیر 

شیروانی و کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید ساختمان جمعاً به متراژ 154.33 
متر مربع  و با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 

حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی  نسبت بمبلغ  
1555646400(یک میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل و  

شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 154.33  3
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/02/23 1/96/19919 بدوي گلسار بلوار  
گیالن 

خ192 ك13
 

1-1-10537-39-1-0-0 13
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 441 مورخ 1394/12/12 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 268.79 مترمربع طبقه صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 

کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح 
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم  - اضافه بنا در همکف به سطح 30.24 مترمربع -:ذیل نمودند
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.35 -به سطح 118.32 مترمربع ( هر طبقه 39.44 مترمربع )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و  -مترمربع

تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.42 متر مربع ( هر طبقه 1.14
تا این .در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -متر مربع )

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب .مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

13
3

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 75.78متر مربع راي به 
جریمه با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 372846900(سیصد و  
هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  چهل و  شش هزار و  نهصد) ریال در حق شهرداري 

محکوم مینماید .

جریمه 75.78  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19920 بدوي بلوار معلم  
- ده متري 
  شهید مبرا

1-2-10061-41-1-0-0 134

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 344.1 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 578088000
(پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید .

جریمه 344.1  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 333 مورخ 1394/12/27 به صورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر 
عقب سازي در طبقه پنجم با زیر بناي کل 1517.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي ارائه شده 
:اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

اضافه بنا در همکف به صورت توسعه سایبان جهت تامین پارکینگ به سطح 2.83  -
 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 48.88 مترمربع ( هر طبقه 12.22 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 24.07 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 11.85 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
کاهش زیر شیروانی به سطح 2.92 مترمربع -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 344.1 متر مربع ( تبصره 7) -
.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

حالیه با توجه به آخرین نقشه هاي ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز به سطح 13 
.مترمربع با توجه به حذف سایبان در همکف می باشد

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

134

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1.50  برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ586252800(پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 116.32  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19921 بدوي استاد سرا   
افراشته

1-2-10007-35-1-0-0 13
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 463.73 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 22- 1395 /06/07 مبادرت 

به احداث بصورت 3.50 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 463.73 3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19921 بدوي استاد سرا   
افراشته

1-2-10007-35-1-0-0 13
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 22 مورخ 1395/06/07 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 463.73 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% براب نقشه هاي ارائه شده اقدام به 

:افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 21.77 مترمربع (  که از این مقدار به سطح 12.44 مترمربع به  -

صورت سایه کنسول بال استفاده می باشد )
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به جمعاً سطح 65.31 مترمربع ( هر طبقه 21.77 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 27.65 مترمربع با توجه به احداث 3 عدد انباري که به سطح  -

.3.69 مترمربع خارج تراکم می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.63 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.96 

متر مربع ( هر طبقه 0.32 متر مربع )
.در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7)استفاده ننموده اند -

ضمناً با توجه به اینکه مالک نسبت به صدور پروانه مرحله دوم دیر اقدام نمودند در نتیجه 
.داراي اضافه بناي داخل تراکم جمعاً به سطح 463.73 مترمربع می باشد

.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب دو برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر مینماید .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/02/23 1/96/19922 بدوي بلوار شهید 
قلی پور  
خیابان 
بعثت   
کوچه 

سیزدهم

1-2-10177-12-1-0-0 136

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 26/41 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 32220200(سی و  دو میلیون و  

دویست و  بیست هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 26.41  1
 

1220000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  244 مورخ 1394/12/08 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 586.27 مترمربع صادر شده که حالیه با توجه به نقشه برداري 
 :  ارائه شده

داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  بصورت توسعه سایبان بصورت دال بتنی به 
جهت تامین یک  باب پارکینگ در زیر آن به مساحت 26.41 مترمربع با عمق تقریبی 3 متر 

.( الزم به ذکر است که در زمان صدور پروانه داراي سایبان به مساحت 3.59 مترمربع با عمق 
1.20 متر می باشد.)

در حال حاضر درب هاي ورودي سواره رو پارکینگ نصب نشده است که با توجه به نقشه 
ارائه شده و در صورت تایید و ابقاء سایبان ، کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم ابقاء با 
توجه به امکان جابجائی پارکینگ هاي شماره 2 و 4 به داخل پیلوت ، صرفا یک واحد کسري 

.پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
با توجه به ایکه میزان اضافه بنا از 5 % مساحت زمان صدور پروانه کمتر می باشد فلذا تبصره 

.ماده 7 تعلق نمی گیرد
داراي اضافه بناي تراکمی به مساحت 10.28 مترمربع ( 1.72 مترمربع در همکف و 8.56 

مترمربع در طبقات ) به عنوان کاهش مساحت راه پله و افزیش آن به بناي مفید در همکف و 
.طبقات به جهت اخذ عوارض درآمدي

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده 
.است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

136

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به قدمت بنا و باتوجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر و اینکه 

ملک در کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا 
ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به 
مبلغ  31650750(سی و  یک میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار و  هفتصد و  پنجاه) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 187.56  1.5
 

112500  , 1379 احداث بناي بدون مجوز 1396/02/19 1/96/19926 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور  کوي 
حسینی 

کوي 
حسینی 
پراکنده

1-1-10344-2-1-0-0 13
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده برابر فروشنامه عادي بصورت یکباب خانه دوبلکس فاقد مجوز با 
قدمت حدودي 15 سال میباشد. برابر نقشه معماري ارائه شده با پوشش 100درصدي در 

همکف داراي زیربناي کلی به سطح 187.56 مترمربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به 
تعمیرات اساسی از قبیل تعویض سربندي ، تعویض درب اتوماتیک براي پارکینگ ، تعمیرات 
درخصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک برروي خط .داخلی و... نموده است
باستناد خط پروژه ***پروژه میباشد.. درخصوص میزان تراکم نیاز به اعالم ضابطه میباشد
1-3 مورخ 95/10/19 بمقدار 32.62 مترمربع از عرصه و اعیان در تعریض کوچه 10 متري 

مراتب با توجه به نامه 183108 مورخ 1395/09/09 کمیسیون ماده صد جهت صدور .میباشد
.دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 123.98 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 41- 14/7/1395 مبادرت به 

احداث بصورت 4/5 طبقه در چهار واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 123.98  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19927 تجدید 
نظر

علی آباد 
پارك 

کسمایی ك 
6 پالك 21

1-2-10078-38-1-0-0 13
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

134416800(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار و  هشتصد) 
ریال تایید می نماید 

جریمه 26.67  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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وقوع 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراء سقف طبقه همکف که 
فعال بتن ریزي نشده است  که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 41  مورخ 

1395/07/14و  بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و  به انضمام زیرشیروانی 
(انباري)  و به مساحت کلی 675.76  مترمربع می باشد که  تاکنون پروانه احداث بنا مرحله 

دوم دریافت ننموده است و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت 
:اضافه بناي خارج از تراکم و داخل تراکم و  به شرح زیر می باشد

 اضافه بناي خارج تراکم در همکف بسطح 20.12  مترمربع -1
.در حد تراکم در همکف به مساحت 123.98 مترمربع -2

اضافه بناي تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله و  آسانسور و افزایش آن به بناي مفید -3
.در همکف بسطح 6.55  مترمربع

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد. و کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا در زمان پایانکار 
.قابل بررسی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

13
8

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1.75 برابر تقلیل و 

دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  147000000(یکصد و  
چهل و  هفت میلیون ) ریال تایید می نماید.

جریمه 25  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19928 تجدید 
نظر

بلوار نماز 
شهیدبهشت
ي دهسرا 
بوستان 16

1-1-10487-9-1-0-0 139

 نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و اینکه تخریب ساختمان، 
زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، لذا با نقض راي کمیسیون بدوي 

مبنی بر تخریب طبقه مازاد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، 
به مبلغ  554198400(پانصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و  نود و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 82.47  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص توسعه و تبدیل 
تجاري، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

83260800(هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  شصت هزار و  هشتصد) ریال، عینا 
تایید می گردد 

جریمه 8.26  3
 

3360000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/02/19 1/96/19928 تجدید 
نظر

بلوار نماز 
شهیدبهشت
ي دهسرا 
بوستان 16

1-1-10487-9-1-0-0 139
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی برابر راي  کمسیون ماده 5 به 
شماره 92/11/40314/ص به تاریخ 92/08/05 داراي پروانه ساختمانی به شماره 494 به تاریخ 
92/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي 2 باب مغازه به سطح 25 متر مربع و بالکن در حد 1/3 
شامل 5  واحد مسکونی با زیر بنا 1064.20 متر مربع  می باشدعملیات ساتمانی رو به اتمام 

بوده و  مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس 
توسعه بناي -1:نقشه بردار داراي  مغایرت و افزایش بنا مازاد بر تراکم  بشرح ذیل  میباشد
توسعه بناي  -2 تجاري در همکف بسطح 8.26 مترمربع  به صورت تبدیل پیلوت به تجاري

مسکونی در طبقه اول به سطح 25 متر مربع که از این مقدار به سطح 8.30 متر مربع آن  به 
احداث یک طبقه مازاد به سطح 79.89 مترمربع که  -3 صورت حذف بالکن تجاري می باشد
احداث یک واحد مسکونی ( سوئیت ) به سطح 52.65 *** 1-3 : شامل موارد ذیل می باشد
 3-3احداث انباري (در پشت واحد مسکونی ) به سطح 14.69 متر مربع*** 2-3 متر مربع
افزایش بنا راه پله به بام به  -4احداث راهرو منتهی به انباري به سطح 12.55 متر مربع***
افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6  با توجه به احداث طبقه  -5 سطح 2.58 متر مربع

مازاد ضمناً با توجه به تاریخ درخواست پروانه ساختمان و نقشه موجود زمان صدور پروانه بر 
اساس ضوابط پارکینگ سال 91 محاسبه گردیده که در وضع موجود رعایت حداقل تعداد 

افزایش تعداد واحد مربوز به طبقه مازاد می باشد و  ******.پارکینگ گردیده است
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح *****.مشمول تخلف افزایش تعداد واحد نمی گردد
216.92 متر مربع از خارج تراکم و همچنین یک طبقه مازاد بسطح 176.40 مترمربع با راي 
کمسیون ماده 5 استفاده نموده اند که با توجه به اینکه تاریخ صدور مجوز احداث ماقبل 

مورخ 1392/08/05 ،بخشنامه مسکن شهرسازي بوده  است، مشمول گزارش تخلف نگردیده 
است.الزم به ذکر است سرویس بهداشتی به سطح حداقل 1/20 مساحت مغازه تا کنون 

.احداث نگردیده است که اجراي آن براي هر یک از مغازه ها تا هنگام پایانکار الزامی میباشد
دیوار حائل تا کنون اجرا نگردیده و رعایت ارتفاع پیلوت (2.40 متر )در هنگام پایانکار الزامی 
حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستورات .میباشد

.مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 3284467200(سه میلیارد و  دویست و  هشتاد و  چهار 
میلیون و  چهارصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست)  ریال در این بند عینا تایید 

میگردد . ضمنا نماینده شوراي شهر( اقلیت): با توجه به محتویات و مستندات پرونده 
در خصوص کلیه تخلفات در این بند به مساحت 325/84 متر مربع با ضریب 2/5 برابر 

ارزش معامالتی موافق میباشند .

جریمه 325.84  3
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19929 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
   خ 168

1-1-10421-29-1-0-0 140

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 576072000(پانصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتاد و  دو 
هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 171.45  1
 

3360000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 57 به تاریخ 92/03/29 به صورت 4 طبقه بر روي زیر زمین و در 6 واحد 

مسکونی با زیر بناي 1078.78مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات در مرحله اتمام  *---*

نازك کاري می باشد
: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *----*

 حذف زیر زمین به سطح 176.28 مترمربع *--*
  اضافه بنا در همکف به سطح 14.78 مترمربع -1

احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط خلوت به سطح 2.88 متر مربع به صورت  -2
خارج از تراکم

در زیر بنا همکف به سطح 12.99 متر مربع سایه کنسول بال استفاده لحاظ گردیده  *---*
 که به جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 27.76 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم  در مجموع به سطح 74.55 متر مربع ( هر طبقه به  -3

سطح 24.85 متر مربع )
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 204.04 متر مربع در طبقه پنجم -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.83 متر مربع -5
در هنگام صدور پروانه به سطح 171.45 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -6

کاهش تعداد واحدها از 8 به 5 واحد *---*
 رعایت پارکینگ برابر ضوابط پروانه می گردد *-----*

حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 
.به حضور تقدیم می گردد

************
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدیدي نظر 

مورخ 96/2/23 می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. مراتب جهت مختومه نمودن 
.پرونده و اخذ عوارض تقدیم می گردد

***.طی بازدید مورخ 96/10/28 عملیات ساختمانی به پایان رسیده است ****
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 520581600(پانصد و  بیست میلیون و  پانصد و  هشتاد و  یک 

هزار و  ششصد)  ریال  عینا تایید میگردد . ضمنا نماینده شوراي شهر( اقلیت): با 
توجه به محتویات و مستندات پرونده و با عنایت به اینکه کسري پارکینگ ندارد و 

همچنین موقعیت مکانی ملک و بافت فرسوده شهري با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
موافق میباشند .

جریمه 103.29  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19935 تجدید 
نظر

خ سعدي خ 
سعدي ك 

کهنسال پ 
47 بن بست 

  دوم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 444 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 436/8 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج تراکم موارد 

:زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 25/45 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 76/35 متر مربع (هر طبقه 25/45 متر مربع) -2
.بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 1/49 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارند-3
توضیح اینکه مساحت راه پله به بام بمیزان 2/05 متر مربع کاهش یافته و کسري پارکینگ 

.ندارند
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/95/19042 مورخ 1395/11/27 و 

.پرونده در واحد خالف میباشند
تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 117180000(یکصد و  هفده میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار )  

ریال عینا تایید میگردد . ضمنا نماینده شوراي شهر( اقلیت): با توجه به محتویات و 
مستندات پرونده و با عنایت به اینکه در بافت فرسوده شهري قرار دارد کلیه تخلفات 

با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی موافق میباشند .

جریمه 23.25  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19936 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام 
خ12 متري  

نرجس
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون که 
داراي پروانه ساختمانی (مرحله اول) به شماره 42 مورخ 1395/07/16 بصورت 4 طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1307.18 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بناي 

:خارج از طول 60%  به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 23.25 مترمربع -

مراتب با توجه به درخواست پروانه مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و با توجه به متراژ 
تخلف ، ضمن نقض راي بدوي در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب 
هفتاد و پنج صدم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 108321750(یکصد و  

هشت میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 46.59  0.75
 

3100000  , 1393 احداث راه پله به بام 1396/02/23 1/96/19937 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
زمینهاي 

 فرهنگیان
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 406 مورخ   
90/11/19در 3/5 طبقه و 3 واحد مسکونی و با زیربناي کل به مساحت 393/24 مترمربع می 

باشد. قبالً در مرحله سقف سوم برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد به عمق  
:حدود2/4متر داراي تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت حدود15/94مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات و درمجموع 3 طبقه به مساحت حدود71/82مترمربع -2

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي مورخ 91/11/30 کمیسیون ماده صد بوده و پس از 
آن گواهی عدم خالف به شماره 150151مورخ 1391/12/13 صادر گردید. عملیات ساختمانی 

به اتمام رسیده است. حالیه با توجه به نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار و 
:ثبت نظام مهندسی داراي مغایرت زیربنایی نسبت به آخرین مجوز، به شرح زیر می باشد

افزایش زیر بنا در همکف به سطح 5.03 متر مربع (بدلیل احتساب سایه کنسول ) صرفاً  -1
جهت اخذ عوارض احداث بنا

کاهش زیر بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 8.91 متر مربع ( هر طبقه 2.97متر  -2
مربع )

 افزایش راه پله به بام به سطح 0.05 متر مربع -3
احداث یک طبقه مازاد بصورت اتاق و تراس روباز در زیر شیروانی به سطح  46.54 متر  -5

مربع که از این مقدار به سطح 22.47 متر مربع بصورت تراس روباز می باشد

باتوجه به اینکه مساحت طبقه 4 بزرگتر از 35 متر مربع بصورت یک واحد مستقل در نظر  
.گرفته شده و با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ مشمول کسري پارکینگ نمی گردد

دیوار حائل ندارد. درخواست صدور گواهی پایان کار را دارند. مراتب جهت دستورات  
.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 868123200(هشتصد و  شصت و  هشت میلیون و  یکصد و  
بیست و  سه هزار و  دویست)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 258.37  1
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/19939 تجدید 
نظر

گلسار 152 
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 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 3824625600(سه میلیارد و  هشتصد و  بیست و  چهار 
میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد)  ریال در این بند عینا تایید 

میگردد . ضمنا نماینده شوراي شهر( اقلیت): با توجه به محتویات و مستندات پرونده 
، با ضریب 2/5 موافق میباشند .

جریمه 403.72  3
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 151مورخ 94/09/14
به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 1434.80مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 

و سفتکاري طبقات می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 
:نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 58.99 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 234.32 مترمربع (هر طبقه 58.58  -

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 73.38مترمربع که از این مقدار به سطح 14.80مترمربع عدم -

.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
. توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 3.02 مترمربع می باشد -

با توجه به توسعه واینکه یک انباري بسطح 33.04 مترمربع می باشد بناي مازاد برتراکم -
 بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 34.01 مترمربع

.رعایت 10باب پارکینگ مورد نیاز(دوبل) تا این مرحله می گردد-
. آسانسور تا زیرشیروانی براي دسترسی به انباریها ادامه دارد-

 . اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط الزامیست-
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  258.37 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
درخواست گواهی عدم خالف را دارند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نماسازي و شروع 
نازك کاریست  و این گزارش صرفا جهت بروزرسانی گزارش و مختومه نمودن پرونده خالف 
بر اساس اراي صادره کمیسیون ماده صد می باشد . هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل 

 . بررسی می باشد
طی بازدید مجدد مورخ 96/12/02 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است  . مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 226077600(دویست و  بیست و  شش میلیون و  هفتاد و  
هفت هزار و  ششصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 134.57  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/23 1/96/19940 تجدید 
نظر

بلوار استاد  
معین جاده 
پستک - 
انتهاي ك 

24 
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و نیم  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 685389600(ششصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  
سیصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 135.99  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 90 مورخ 1394/07/06 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

زیر بناي کل 489.3 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از 
بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر 

:پرداخت جریمه نقدي می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 26.78 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 107.12 مترمربع ( هر طبقه 26.78 مترمربع ) -
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام  به سطح 2.09 مترمربع -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 134.57متر مربع ( تبصره 7) -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( جهت به روز رسانی )

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و نظر به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، به مبلغ  23864000(بیست و  سه 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 59.66  0.5
 

800000  , 1387 دیوار گذاري 1396/02/19 1/96/19941 تجدید 
نظر

پستک-کو
ي 

طالقانی-کو
چه 

گلها-فرعی 
اول سمت 
چپ-بن 

بست

1-1-10402-839-1-0-0 146

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي سال 1387
به صورت محصور و برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 200.22 مترمربع که مشتمل بر یک 

باب انباري می باشد. از بابت احداث انباري به سطح 7.54 مترمربع و دیوارگذاري به طول 
52.12 متر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد 
مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. برابر طرح تفصیلی 

جدید در حریم شهر بوده و فاقد کاربري می باشد. میزان عقب نشینی پس از تهیه خط 
پروژه و طراحی معبر متعاقباآ اعالم خواهد شد. درخواست پاسخ استعالم اداره برق را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

146

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب هفتاد و پنج صدم 

برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 225850500(دویست و  بیست و  پنج 
میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 97.14  0.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19944 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی

1-1-10684-43-1-0-0 147

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جریمه بمبلغ 34543300(سی و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  سه هزار 

و  سیصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 111.43  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر یک باب 
ساختمان 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 205.68 مترمربع به صورت خالف 

عرصه  -1:ساز که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 68.56 مترمربع ( 42.87 در حد  -2 به سطح 71.45 مترمربع

احداث بنا در طبقه اول به سطح 68.56 مترمربع (  -3تراکم و 28.58 مترمربع خارج تراکم )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه دوم ) به سطح 68.56  -4در حد تراکم )
با توجه به زمان انجام معامله در سال 1392 و .رعایت پارکینگ گردیده است مترمربع

مراتب جهت .همچنین با توجه به ظاهر ساختمان ، سال وقوع تخلف تقریباً 1393 می باشد
.ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

راي بدوي عینا تایید میگردد 

سایر 120.23 3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19946 تجدید 
نظر

علی آباد   
ك ك 

شهید ولی 
  عبادي

1-2-10206-28-1-0-0 148

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 304 
مورخ 1394/12/26 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 4  

واحد مسکونی و به مساحت کلی 716.68 مترمربع صادر شده و  با توجه به اینکه سایبان تا 
این مرحله اجراء نگردیده ( 6.78 مترمربع طبق پروانه)  ، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 7.03 مترمربع -1

. به مساحت 3.26 مترمربع سایه کنسول بال استفاده صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي 1-1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.29 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.29 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.29 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.05 مترمربع-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت 9.46 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7
. در طبقات به مساحت 3.20 مترمربع .( در هر طبقه 0.80 مترمربع )

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 57.08 مترمربع در همکف و طبقات ( 6.41 مترمربع  -8
در همکف و 50.67 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه به تبصره 

.ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
.کسري پارکینگ ندارد ولیکن فعال درب سواره رو نصب نگردیده است

(( طی بازدید مجدد ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد.))

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب1.75) جریمه بمبلغ 642742800(ششصد و  چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  
چهل و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 109.31  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 1/96/19949 تجدید 
نظر

رشتیان  
کوچه 49 
بن بست 

  دوم

1-2-10234-151-1-0-0 149

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 66326400(شصت و  شش میلیون و  سیصد و  بیست و  شش 

هزار و  چهارصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 39.48  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف 
مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر 

اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 155.43 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ماده واحده به شماره 372 مورخ 
93/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي  844.25  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 
60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري 

:و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9.99 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 65.82 مترمربع (هر طبقه 21.94 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم بسطح 4.56  -

 مترمربع
 اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 28.94 مترمربع-

کاهش سطح زیرشیروانی 1.69 مترمربع -
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 7 واحد مشمول 155.43مترمربع مابه التفاوت  -

. افزایش واحد می گردد
رعایت پارکینگ می گردد .با توجه به ضوابط یک باب کسري پارکینگ تزاحمی -

.(درآمدي)دارند
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  39.48 مترمربع از تراکم اعطایی  -

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

149

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه 

بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  1216588800(یک میلیارد و  
دویست و  شانزده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 181.04  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19950 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
خ 192  
بیست 

متري گاز  
کوچه 9 

انتهاي بن 
  بست

1-1-10534-22-1-0-0 150

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 283مورخ 93/12/09
 به صورت طبقه 3روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 
587.32 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام نازك کاري و رو به اتمام می 
:باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 45.26مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 135.78مترمربع ( هر طبقه 45.26مترمربع  -

(
با توجه به کاهش سطح زیرشیروانی وعدم رعایت مساحت مجاز دو باب انباري در زیر  -
. شیروانی بسطح 5.03 مترمربع مازاد بر تراکم صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.43مترمربع و در  -
 مجموع سه طبقه 15مترمربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي

پارکینگ ها ، در زمان پایانکار و تکمیل نهایی ساختمان نیاز به جانمایی و بازدید میدانی  -
.خواهد داشت

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه در حد تراکم بوده و از تراکم اعطایی استفاده  
.ننموده اند

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي  
صادره کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

150

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 530000000(پانصد و  سی میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 75  0
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19952 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري  خ 
بنت الهدي 

روبروي 
دبیرستان 

  نصرتی راد

1-1-10301-7-1-0-0 151

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 70000000(هفتاد میلیون ) ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 4244.71  0
 

74000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما ملک مذکور داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان شرکت ارتباطات زیر ساخت برابر 5 جلد سند 

مالیکت ( در مجموع به سطح 5238 متر مربع ) که به تفکیک به شماره پالك و مساحت هاي 
: ذیل و شامل اعیانات مختلف  به شرح ذیل می باشد

در کلیه اسناد ، ملک به صورت یک قطعه زمین قید گردیده است *---*
 جلد سند سه دانگ به پالك ثبتی 55/535 به مساحت 1643 متر مربع 2 -1
جلد سند سه دانگ به پالك ثبتی 55/536 به مساحت 1144 متر مربع 2 -2

 جلد سند به پالك ثبتی 55/537 به مساحت 642 متر مربع 1 -3
 جلد سند به پالك ثبتی 55/560 به مساحت 594 متر مربع 1 -4
 جلد سند به پالك ثبتی 55/561 به مساحت 1215 متر مربع 1 -5

داراي اعیانات شامل : اتاق ژنراتور،نگهبانی،بارانداز فلزي جهت پارك خودرو،2 عدد  *--*
دکل مخابراتی  به مساحت 143.66 متربع،ساختمان اصلی 3 طبقه بر روي زیر زمین می 

باشد که در جدول کاربري ها مساحت ها به تفکیک قید گردیده است
با توجه به کاربري مورد استفاده از عرصه ،کلیه کاربري هاي اصلی  v اداري v قید  *---*

گردیده است
منظور از پارکینگ در کابري فرعی قید شده ،بار انداز فلزي می باشد که با توجه  *-----*

به عدم تعبیه v بارانداز v در کاربري اداري ،بدین گونه قید شده است
در کلیه اسناد مذکور در صفحه مالحظات قید گردیده که باستناد نامه شماره  *------*
204/28/263552 به تاریخ 90/11/24 مشاور مدیر عامل کل حقوقی شرکت ارتباطات زیر 
ساخت وفق مصوبه شماره 87/30/29217 به تاریخ 87/08/16 هیئت محترم وزیران نام 

.مالک به v شرکت ارتباطات زیر ساخت v اصالح گردید
کلیه اعیانات موجود در محل با قدمت بیش از 35 سال می باشد و هیچگونه  *-------*
پروانه و یا بالمانعی از آن ارائه نگردید،برهمین اساس کل اعیانات به سطح 4244.71 متر 

مربع به صورت خارج تراکم می باشد
حالیه تقاضاي دریافت پروانه توسعه بنا به صورت احداث آسانسور در سمت  *--------*
جنوب شرقی ساختمان اصلی به سطح مجموع 75 متر مربع ( هر طبقه به سطح 15 متر مربع 

) را دارد
الزم به توضیح می باشد که طی بازدید مجد به تاریخ 95/03/31 مشاهده  *---------*

.گردید آسانسور مذکور بدون اخذ مجوز با قدمت سال جاري احداث گردیده است
این گزارش جهت بروز رسانی گزارش فوق و اخذ عوارض متعلقه بر مبناي آراي صادره 
کمیسیون ماده صد می باشد هر گونه مغایرت پس از بازدید مجدد متعاقبا قابل بررسی 

151

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . خواهد بود

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 

با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 165312000(یکصد و  
شصت و  پنج میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 98.4  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/19956 تجدید 
نظر

گلسار ب  
دیلمان 
وحدت 4

1-1-10078-12-1-0-0 152

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

437673600(چهارصد و  سی و  هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  
ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 65.13  2
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 159 مورخ 1394/09/18 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در1 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 382/4 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 13/26 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 39/78 متر مربع (هر طبقه 13/26 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمیزان 2/33 متر مربع-3

بعلت تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات  بمیزان 9/76 متر مربع اضافه -4
بناي تراکمی دارند.(همکف 2/44 متر مربع - طبقات 7/32 متر مربع )

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 98/40 متر مربع اضافه بناي خارج از تراکم -4
.دارند

توضیح اینکه ارتفاع پیلوت حدوداv 2/70 متر بوده  که در زمان پایانکار میبایست با سقف 
.کاذب به 2/40 متر کاهش یابد

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2 و 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
مندرج در راي بدوي براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1.5 برابر 

تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  888249600
(هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 176.24  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19960 تجدید 
نظر

استادسرا 
بلوار معلم  
ملکوتیان

1-2-10055-14-1-0-0 15
3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  514 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  819.13 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه چهارم صادر گردیده 
است. قبالً در مرحله اسکلت تا اجراي ستون طبقه اول داراي سوابق و راي کمیسیون از بابت 

:تخلفات به شرح زیر بوده است
خارج از عمق 60% به طول 3.34 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.87 مترمربع ( ضمن کاهش مساحت  -2
سایبان از 14.14 متر مربع بسطح 5.96 متر مربع)

با توجه به اینکه سایبان بسطح 14.14 متر مربع و به عمق 1.20 متر در زمان پروانه صرفاً  -3
به عنوان بناي تشویقی جهت جانمایی پارکینگ بوده حالیه با توجه به استفاده از روي 

سایبان به عنوان بناي مفید در تراز طبقه اول لذا داراي اضافه بناي تراکمی بسطح 5.96 متر 
.مربع در همکف می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 47.83 مترمربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

 به بناي مفید در طبقه اول  به سطح  0.07 متر مربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 10.35 متر مربع در همکف و بسطح 115.52متر مربع در  -6

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح 0.02 متر مربع ( هر کدام 0.01  -1
متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم و سوم جمعاً به سطح 95.68 مترمربع ( هر  -2
طبقه 47.84 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه  چهارم به سطح 71.49 مترمربع که از این مقدار  -3
.بسطح 23.65 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد

افزایش بنا در زیر شیروانی بسطح 8.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 7.54 متر مربع  -4
نیز مشمول اخذ عوارض درآمدي از بابت مابه التفاوت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می 

 .باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح  0.18 متر مربع  ( هر کدام 0.06 متر 
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مربع)
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم می گردد
طی بازدید مورخ 96/3/31 عملیات در مرحله بهره برداري  می باشد ***

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي بدون 
مجوز، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 22159200

(بیست و  دو میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 13.19  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19962 تجدید 
نظر

علی اباد  
هاشمی بهار

1-2-10166-14-1-0-0 154

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 162657600(یکصد و  

شصت و  دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 96.82  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
122556000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 14.59  2.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

8181600(هشت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال تایید می 
نماید.

جریمه 12.52  0.5
 

3360000  , 1393 احداث بناي جداساز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد بازدید ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 761 مورخ 
91/12/28 به صورت 3 طبقه برروي یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع و بالکن در حد 
1/3 و در 4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 440.06 مترمربع می باشد که در خصوص آن 

داراي موافقت بند 5 مورخ 90/10/4 کمیسیون ماده 5 می باشد. قبالً در مر حله اسکلت سقف 
پنجم  و آجرچینی داراي گزارش بوده که در آن مرحله فاقد خالف گزارش گردیده و گواهی 

عدم خالف به شماره 165825 مورخ 93/6/1 صادر گردید. عملیات ساختمانی در مرحله بهره 
برداري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داري مغایرت هاي زیر 

:می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.63 مترمربع -1
توسعه مغازه بسطح 14.59 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2

احداث 4 باب انباري جداساز در محوطه مشاعی حیاط بسطح 10.71 متر مربع -3
احداث سرویس مشاعی جداساز در محوطه مشاعی حیاط بسطح 1.81 متر مربع -4

اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 4.32 متر مربع ( هر  -5
طبقه بسطح 1.44 متر مربع)

 توسعه راه پله به بام بسطح 7.24 متر مربع -6
اضافه بناي خارج از 25 درصد در زمان صدور پروانه بسطح 96.82 متر مربع -7

.رعایت پارکینگ بر اساس ضوابط حاکم بر پروانه می گردد -8
.دیوار حائل بام اجرا نگردیده که با توجه به تاریخ فرم کنترل نقشه مشمول نمی گردد -9

داراي رمپ با شیب غیر متعارف بوده که مالک ادعا می کند با توجه به آبگیر بودن معبر کد 
ارتفاعی پیلوت را باالتر اجرا نموده است. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد

154

راي بدوي با جریمه به مبلغ 310000000(سیصد و  ده میلیون ) ریال عینا تایید می 
گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/02/19 1/96/19963 تجدید 
نظر

گلسار   
  بلوار  نماز

1-1-10188-26-1-4-0 155

راي بدوي با جریمه 930000000(نهصد و  سی میلیون ) ریال عینا تایید می گردد جریمه 15.5 3100000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
سوم می باشد. بصورت آرایشگاه زنانه فعالیت شغلی داشته و داراي تابلو به ابعاد 1*3 متر 

می باشد. حالیه مالک نسبت به تبدیل پارکینگ اختصاصی خود در همکف به سطح 15.5 متر 
مربع به یک باب تجاري اقدام نموده اند که داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می 
باشد. ضمناً براي پارکینگ مذکور انشعابات جداگانه دریافت گردیده است. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

طی بازدید مجدد مشاهده گردید که مالک نسبت به جمع آوري تابلو و آرایشگاه اقدام  ***
***.نموده است

از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 96/2/19 کمیسیون ماده صد مبنی    ***
.بر جریمه نقدي می باشد

155

 اما در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي ؛ میزان تراکم اعطایی به متراژ 16.5 مترمربع  ؛ 
اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا 

تایید و استوار می نماید

جریمه 16.5  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19964 تجدید 
نظر

بلوار  
نماز-گلسار 

انتهاي خ 
92 اول

1-1-10188-55-1-0-0 156

در خصوص اعتراض آقاي محسن مردانی کیوي  نسبت به راي شماره  1.95.19608 
مورخ 95.12.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي ؛ راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده 
است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض اعتراض وي را در خصوص 

اعمال ضریب 3 در رابطه با مفاد بند 2 راي بدوي وارد دانسته ؛ با ملحوظ قرار دادن 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش 

معامالتی3 به 2.5 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 319.37 مترمربع  به مبلغ 
2682708000(دو میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  هشت هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 319.37  2.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی صادره  به 
شماره 799 مورخ 91/12/28 بصورت 3/5 طبقه و زیر شیروانی انباري در 3 واحد مسکونی با 

زیر بناي 429 مترمربع می باشد،مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 % به عمق 
4.40  متر و  کال خارج از تراکم در نازك کاري اقدام به احداث بنا نموده است،تخلفات بشرح 

: ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 43.56 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 130.68 متر مربع ( هر طبقه 43.56 متر مربع) -2

 احداث یک طبقه مازاد بسطح 138.06 متر مربع در طبقه چهارم -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف و طبقات کال به سطح 7.07 متر  -4

 مربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 16.50 متر مربع از تراکم خارج از 25 درصد استفاده  -5

نموده است
افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد -6

با توجه زمان صدور پروانه احداث بنا،رعایت 4 واحد پارکینگ به صورت تزاحمی می  -7
.گردد

.با توجه به افزایش تعداد طبقات رعایت ضوابط آتش نشانی الزامی می باشد -8
تقاضاي گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به 

.حضور تقدیم می گردد

156

در خصوص اعتراض آقاي مهدي کاظمی شالکوهی نسبت به راي شماره  1.95.19527 
مورخ 95.12.17 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 13 با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2.25 به 2 برابر ارزش 
معامالتی نسبت به متراز 203.83 مترمربع  ؛مفاد بند 1 راي بدوي به مبلغ   

1350178000(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هشت هزار ) 
  ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 203.83  2
 

1220000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19967 تجدید 
نظر

انصاري   
استاد معین 
-بن بست 

افسانه

1-1-10235-39-1-0-0 15
7
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

همچنین در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي حکم از ارزش معامالتی 2.75 به 2.5 برابر  
نسبت به متراژ 77.97 مترمربع ؛ بدوي به مبلغ  654948000(ششصد و  پنجاه و  

چهار میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار )   ریال صادر و اعالم می نماید 

جریمه 77.97  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19967 تجدید 
نظر

انصاري   
استاد معین 
-بن بست 

افسانه

1-1-10235-39-1-0-0 15
7

 و اما در خصوص مفاد بند هاي 2 و4  راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و 
راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 34.13  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 325 مورخ 
94/12/27 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 7 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 924.39مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
:درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث به شرح ذیل نموده است

اضافه بنا در همکف به سطح 48.20 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.57 مترمربع احداث  -
. سایبان فلزي (غیرهمگن)جهت تامین یک باب پارکینگ می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 137.79مترمربع (هر طبقه 45.93 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 77.97 مترمربع که از این مقدار بسطح 32.04 مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.84 مترمربع و در طبقات -
 اول تا سوم هرطبقه بسطح 0.91 و در مجموع طبقات بسطح 2.73 مترمربع

توسعه بنا در زیر شیروانی شامل افزایش سطح اتاقک اسانسور و راه پله و راهروي  -
دسترسی به انباري ها  به سطح 14.27 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 7 به 8 واحد که درنتیجه با احتساب واحد کوچکتر  -
طبق نقشه بسطح 86.37 مترمربع - برابرضوابط جاري مشمول 8.40 مترمربع مابه التفاوت 

. افزایش تعداد واحد می گردد
رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد لکن در زمان پایانکار و پس از نصب طبق ضوابط -

. دربها ، نیاز به بازدید میدانی خواهد داشت
.دیوار حایل بام بصورت ژاپنی اجرا گردیده است-

.اجراي درب طبق ضوابط پروانه الزامیست-
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  25.73 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
 

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

**********
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت 

.جریمه نقدي می باشد
 .عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

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

15
7
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.می گردد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی 
و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2 برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 26400000(بیست و  شش میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر 
می گردد

جریمه 4  2
 

3300000  , 1394 توسعه بناي تجاري 1396/02/23 1/96/19970 تجدید 
نظر

گلسار 
گلسار(روبر
وي پمپ 
  بنزین9

1-1-10439-1-1-0-0 15
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe حتراماً مکان تعرفه شده توسط نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی ، ساختمان 
داراي پروانه ساختمانی527مورخ75/012/28 وعدم خالفی بشماره78/12/09-1874 
وفاقداعتبارکه متعلق به اداره کل حمل ونقل پایانه هامیباشد.حالیه اداره مذکور بدون 
اخذمجوز نسبت به نصب یک عدد دستگاه خودپرداز در داخل  اتاقک سرپوشیده به 

ابعادحدود  2*2 اقدام نموده است.این گزارش  حدودي بوده و صرفا جهت مشخص شدن 
امالکی که داراي عابر بانک میباشند تهیه گردیده است.سایر موارد بعداز بازدید از داخل 
ملک و ارائه اسناد و مدارك و نقشه وضع موجود  قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد.  

 .مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم حضور میگردد
راي بدوي  با جریمه 56952000(پنجاه و شش میلیون ونهصد وپنجاه و دوهزار )ریال 

عینا تایید می گردد. 
جریمه 16.95  1

 
3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/02/19 1/96/19971 تجدید 

نظر
انتهاي خ  

126 خ 
وصال  
کوچه 

بوستان 
داخل بن 

بست 
تجاوزي

1-1-10516-20-1-0-0 159

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در  طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  674352000(ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 80.28  2.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 248مورخ 94/12/11 
به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 20 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 2397.03 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حداتمام  سفتکاري و شروع 

نازك کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 
اضافه بنا در طبقات اول تا  -کاهش بنا در همکف به سطح 1.65مترمربع -:پروانه می باشد

اضافه بنا در طبقه 4 به سطح  -سوم  جمعاً به سطح 10.17مترمربع (هر طبقه 3.39 مترمربع )
23.35 مترمربع که از این مقدار به سطح 19.96مترمربع عدم رعایت 2عقب سازي پلکانی در 

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 63.71مترمربع که از این مقدار به سطح -.این طبقه می باشد
با توجه به جانمایی -.60.32مترمربع عدم رعایت 2عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد

پارکینگ طبق پروانه صادره و با استناد به آن رعایت پارکینگ گردیده بدیهی است در 
صورت بازدید میدانی در زمان پایانکار هرگونه مغایرت و کسري پارکینگ متعاقبا اعالم 

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع 5 طبقه بسطح  3.80 -.خواهد شد
الزم به توضیح است با توجه به حجم کم  مترمربع (( صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي ))
تخلف زیر 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد . حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

159

در خصوص اعتراض خانم فرشته خدا خواه نسبت به راي شماره   195.19598 مورخ 
95.12.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی3 به 2.5 برابر آن نسبت به اضافه بنا در 
زیر زمین ؛ همکف و طبقات اول  تا چهارم ( بخشی از مفاد بند 1 راي بدوي ) به متراژ 

256.21     مترمربع به مبلغ 2152164000(دو میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و 
 یکصد و  شصت و  چهار هزار )  ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 256.21  2.5
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/05/07 1/96/19975 تجدید 
نظر

گلسار   
بلوار توحید 

 توحید 1

1-1-10166-19-1-0-0 160

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی بارعایت اصول فنی (تأئید 

استحکام بنا) و شهرسازي (عدم مزاحمت و مشرفیت) و باتوجه به موقعیت ملک از 
نظر مکانی ... راي به جریمه به مبلغ 1758657600(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  

هشت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 281.72  0.5
 3 
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/07 1/96/19975 تجدید 
نظر

گلسار   
بلوار توحید 

 توحید 1

1-1-10166-19-1-0-0 160

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 800 مورخ 1391/12/28 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد واحد مسکونی بهمراه زیرزمین با زیربناي 757 متر مربع (با 

استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده (فاقد اعتبار) و 
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول .عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد

اضافه بنا در زیرزمین -1:پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد زیرگزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب ورودي مسقف بمساحت 59 -2بمساحت 34/25 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 -4اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 39/03 متر مربع-3متر مربع
طبقه پنجم بمساحت 153/02 متر -5بمساحت 123/93 متر مربع (هر طبقه 41/31 متر مربع)
اضافه بناي -7کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 30/04 متر مربع-6مربع بعنوان طبقه مازاد

کسري خارج از تراکم بمساحت 128/70 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی
مراتب جهت دستورات .حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.پارکینگ ندارند

.بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب  یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.50 به 

ضریب یک ) جریمه بمبلغ 53754000(پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  
چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 17.34  1
 

3100000  , 1395 احداث بارانداز در حیاط 1396/02/19 1/96/19981 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
خ عرفان 
زمینهاي 
نیروي 
 دریایی

1-1-10291-171-1-0-0 161

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده برابر سند مالکیت صادره 78 بصورت ششدانگ یکقطعه زمین 
بمساحت 155.92مترمربع قطعه 17تفکیکی از قطعات زمین هاي شرکت تعاونی ناوگان خلیج 
فارس بوده که داراي اعیان بصورت دو طبقه روي کرسی و پیلوت و دردو واحد مسکونی که 
بدون مجوز احداث گردیده و پس از پرداخت جریمه پایانکار به شماره 1/33/161456 مورخ 

93/12/9 با زیربناي کلی بسطح225.99مترمربع از شهرداري دریافت نموده است. حالیه 
بدون مجوز اقدام به احداث بارانداز به ابعاد 3.40*5.10 و بسطح حدود 17.34 متر مربع 

بصورت فلزي جهت تامین یک واحد پارکینگ نموده که به این منظور نیز نسبت به احداث 
درب ورودي سواره رو در حد شرق نموده است. برابر سند عرصه و همچنین نقشه تفکیکی 

قطعات، حد شرق متصل به حریم نهر آب بر عمومی می باشد. حالیه درخواست تشکیل 
پرونده و پرداخت جریمه را دارند. ضمناً براساس خط پروژه1017مورخ93/11/01 به کوچه 10

متري حدوداً بسطح 2.35 مترمربع از عرصه مشاعی درتعریض قرار دارد. مراتب جهت صدور 
به استناد نامه مورخ 95/10/22 شرکت آب منطقه اي در  ****.دستور تقدیم می گردد

***.جهات اربعه ملک تعرفه شده نهر یا زهکشی که فعالیت آبیاري داشته باشد وجود ندارد

161

 اما در خصوص مفاد بند 1  راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 29.87  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19982 تجدید 
نظر

گلسار خ 
192  کوچه 

6متري

1-1-10129-28-1-0-0 162

در خصوص اعتراض آقاي بهنام محمدي تشکري نسبت به راي شماره  1.95.18312 
مورخ 95.12.10 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی3 به 2.5 برابر ارزش 

معامالتی نسبت به متراز 597.14 مترمربع  ؛مفاد بند 2 راي بدوي به مبلغ  
5015976000(پنج میلیارد و  پانزده میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار )    ریال 

صادر و اعالم می نماید

جریمه 597.14  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 442 به تاریخ 93/12/28 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با زیر 

بناي 985.66 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات در مرحله نازك  *---*

کاري می باشد
: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 58.12 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی دوم به سطح 116.24 متر مربع  ( در هر طبقه به سطح 58.12  -2

 متر مربع )
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 84.23 مترمربع که از این مقدار بسطح 26.11 متر مربع  -3

.مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 299.35 متر مربع در طبقه چهارم -4

 توسعه زیر شیروانی به سطح 27.11 متر مربع  -5
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف  به سطح 2.37 متر مربع و در   -6

طبقات در مجموع به سطح 9.72 متر مربع (هر طبقه به سطح 3.24 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 29.87 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -7
با توجه به احداث یک طبقه مازاد و افزایش تعداد واحد ها از 6 به 8 واحد داراي یک  -8

.واحد کسري پارکینگ می باشد
افزایش تعداد واحدها از 6 به 8 واحد -9

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده که در خصو ص یک  ****
واحد کسري پارکینگ راي صادر نگردیده است  که با توجه به بازدید مشترك معاونت 

محترم فنی و مدیر محترم شهرسازي منطقه یک و آزمایش در محل 8 واحد پارکینگ مورد 
تایید بوده و فاقد کسري پارکینگ می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
***عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

راي بدوي عینا تایید میگردد .

سایر 394.02 3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19985 تجدید 
نظر

گلسار خ  
 122

-انتهاي ك 
بهار نبش 

بهار10

1-1-10391-66-1-0-0 163

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 351 مورخ  93/12/26 با زیر بناي کل  487.69 مترمربع در 4.5 طبقه صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 4.90 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 34.17 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 136.68 متر مربع (  -3

هر طبقه 34.17 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد به کسر راه پله و آسانسور و انباري ها بسطح 69.74 متر مربع  -4
خارج از تراکم که از این مقدار بسطح 22.86 متر مربع بصورت سقف تراسی ( بام تهرانی) 
می باشد. همچنین حفره راه پله داخلی بین طبقات 4 و 5  بسطح 3.09 متر مربع جز زیر 

.بناي طبقه پنجم لحاظ گردید
احداث پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر بسطح 10.10 متر مربع و به عمق 0.77 متر  -5
در طبقه پنجم که از این مقدار به سطح 3.63 مربوط به آپارتمان طبقه پنجم و بسطح 6.47 

متر مربع مربوط به سقف تراسی می باشد که قبالً در ردیف 4 در زیر بناي طبقه پنجم ملحوظ 
.گردید

احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 17.03 متر مربع -6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7

به بناي مفید در همکف به سطح 0.47 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 
3.85 متر مربع (هر طبقه 0.75 متر مربع و طبقه پنجم 0.85 متر مربع)

در هنگام صدور پروانه به سطح 132.08متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -8
تبصره 7)

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي تجدید نظر مورخ 96/2/19 بوده و عملیات در  
مرحله بهره برداري بوده و  خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص عدم رعایت ضوابط ایمنی ساختمان شهرداري برابر ضوابط و مقرارات 
خویش عمل نماید.

جریمه  2
 

3560000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/02/19 1/96/19986 تجدید 
نظر

گلسار  
شهرك ش 

بهشتی 
گلستان 1

1-1-10237-33-1-0-0 164

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1688579200(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  

پانصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 237.16  2
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي بدوي به مبلغ 216893000ریال عینا تایید می شود  جریمه 121.85  0.5
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي رأي کمیسیون ماده 5 ( بابت طبقه 
پنجم  ) و پروانه شماره 270 مورخ 1392/09/13 به صورت 5 طبقه روي پیلوت با رعایت 2 

متر عقب سازي در طبقه پنجم شامل 5 واحد مسکونی با زیربناي 941 متر مربع که برخالف 
مفاد پروانه و خارج از طول 60 درصد در حد اجراي سفت کاري به استناد نقشه برداري 

ممهور به مهر مهندس نقشه بردار به شرح مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره احداث 
: گردیده است

اضافه بنا در همکف به سطح 28.4 متر مربع ( به سطح 5.87 مترمربع به صورت سایه  -
  کنسول جهت اخذ عوارض درآمدي )

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 137.08 متر مربع ( هر طبقه 34.27 متر  -
مربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 58.82 متر مربع ( که به سطح 21.7 مترمربع به صورت  -
عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

توسعه کنسول غیر مجاز به خیابان 15 متري در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح  -
8.55 مترمربع ( هر طبقه 2.85 متر مربع )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.31 متر مربع

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 4 واحد -
 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 121.85 متر مربع از خارج تراکم  -

استفاده نموده اند. ( تبصره 7 )
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون 

.ماده صد می باشد
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست 
صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( 

جهت به روز رسانی )
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 1189473600(یک 

میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 708.02  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/19 1/96/19990 تجدید 
نظر

گلسار خ  
179 ك 

گیالنه غربی
 

1-1-10130-94-1-0-0 165

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه (باتوجه به حجم باالي تخلف در سطح)، منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 4513723200(چهار میلیارد و  پانصد و  سیزده 

میلیون و  هفتصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 447.79  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 1344000000(یک 

میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 200  2
 

3360000  , 1394 کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی با ماده واحده به شماره 159 
مورخ 93/08/28 به صورت طبقه 5 روي پیلوت شامل  10 واحد مسکونی و انباري در 

زیرشیروانی کالً با زیر بناي 2034 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج 
از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، عملیات 

ساختمانی در حد  سفت کاري و نماسازي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 67.99 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  271.96 مترمربع ( هر طبقه  67.99  -

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 107.84 مترمربع که از این مقدار بسطح 39.85 مترمربع عدم -

.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
کسري 8 واحد پارکینگ مسکونی ( با توجه به افزایش مساحت واحد ها  نیاز به تامین  20  -

واحد پارکینگ  داشته اما 12 واحد تأمین گردیده است )
 کاهش سطح زیرشیروانی 0.20مترمربع-

بناي مازاد بر تراکم بعلت عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح  28.15 -
 مترمربع صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 708.02 مترمربع از تراکم اعطایی  
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

.اجراي دیوار حائل اجرا و رعایت ارتفاع مجاز پیلوت در هنگام پایانکار الزامی است -
.در خصوص ضوابط آتش نشانی نیاز به اظهار نظر سازمان مربوطه می باشد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 808953600(هشتصد و  هشت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

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

جریمه 240.76  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19991 بدوي گلسار  
بلواردیلمان 

توحید

1-1-10072-15-1-0-0 166

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 169.2 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بالکن، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  39110400(سی و  نه میلیون و  یکصد و  ده 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.82  2
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 468 مورخ 92/12/28 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بروي یک باب مغازه داراي بالکن در همکف و 
بازیربناي 487.20 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده داراي بناي مازاد 

:بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 61.33 مترمربع -1

افزایش سطح بالکن تجاري به مقدار 5.82 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 33.92 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 133.92 مترمربع (هر طبقه 44.64 مترمربع)-3
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 11.59 مترمربع -4

افزایش واحدها از یک به 4 واحد مسکونی که بر این اساس داراي مازاد بر تراکم ناشی از  -5
افزایش واحد به سطح 169.20 مترمربع میباشد

.بر اساس ضوابط قدیم رعایت پارکینگ میگردد 
.از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

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

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. هرگونه مغایرت پس از ارائه نقشه برداري از سوي 
.مالک قابل بررسی میباشد

166

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

راي بدوي جریمه بملغ 311488800(سیصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 185.41  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/02/19 1/96/19993 تجدید 
نظر

گلسار-  
بلوار سمیه 

خ126 10
متري 

سبزینه

1-1-10111-32-1-0-0 167

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3به 

ضریب2.75) جریمه بمبلغ 5815101600(پنج میلیارد و  هشتصد و  پانزده میلیون و  
یکصد و  یک هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 629.34  2.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 48 مورخ 89/3/2  صادر گردیده و داراي اصالح پروانه مورخ 92/2/18  با زیر بناي 
کل 1916 بصورت 5.5 طبقه به انضمام انباري در زیر شیروانی می باشد. عملیات ساختمانی 

در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه 
و خارج از عمق 60%  به طول حدود 5.5 متر اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم 

:می گردد

احداث مغازه بصورت جداساز با اسکلت فلزي بسطح 34.07 متر مربع در قسمتی از   -1
 حیاط خلوت

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  88.39 مترمربع -2

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 265.17 مترمربع -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 108.39 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 20 متر مربع مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه  پنجم بسطح 167.39 متر مربع که از این مقدار  -5
بسطح 79 متر مربع مربوط به عدم رعایت چهار متر عقب سازي می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم از بابت احداث انباري هاي بزرگتر از 5 متر مربع  با مابه  -6
التفاوت مجموع بسطح 14.97متر مربع ( صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي)

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 185.41 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند  -7
( تبصره 7)

با توجه به ضوابط پارکینگ هنگام صدور پروانه رعایت پارکینگ می گردد. درخصوص 
پارکینگ هاي مازاد بر نیاز هنگام صدور پایانکار با آزمایش در محل تصمیم  گیري خواهد 

.شد

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.خواهد شد

****
از بابت موارد فوق داراي راي 97/8/12 می باشد. عملیات در مرحله بهره برداري بوده و 

 .خالف دیگري مشاهده نگردید. درخواست پرداخت عوارض درآمدي را دارند

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  689925600(ششصد و  هشتاد و  نه میلیون و  نهصد و  بیست و  پنج 

هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 136.89  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/19994 تجدید 
نظر

گلسار  
خ123 ولی 
عصر- 12

1-1-10115-6-1-0-0 168

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 167مورخ 94/10/03
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 587.75 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي سفتکاري می باشد و 

:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح  31.62 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 105.27مترمربع (هر طبقه  35.09 مترمربع ) -
.رعایت پارکینگ می گردد-

کاهش بنا در زیرشیروانی 2.96مترمربع-
بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 2.43 -

مترمربع (جهت اخذ عوارض در آمدي)
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره 7) 
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
گردد.*-*-*-*/ طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال 

/*-*-*-*. بهره برداریست
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي عینا تایید میگردد 

سایر 684.5 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/02/19 1/96/19995 تجدید 
نظر

بلوارمعلم -  
چهارراه 
  وحدت

1-2-10258-221-1-0-0 169

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

راي بدوي عینا تایید میگردد 

سایر 684.5 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 315 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 814/25 متر مربع (با استفاده از سقف 

 تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده
: و قبالv بابت

اضافه بنا در همکف بمساحت 87/87 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 263/61 متر مربع (هر طبقه 87/87 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 106/67 متر مربع (از این مقدار بمساحت 18/80 -3
مترمربع مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد.)

 توسعه زیرشیروانی بمساحت 29/69 متر مربع بصورت احداث انباري-4
(توضیح اینکه راه پله به بام بمیزان 4/61 متر مربع کاهش یافته است.)

اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 128/38 متر -5
مربع

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 8 واحد-6
توضیح اینکه در طبقات 4.3.2.1 مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا بمیزان 68/28 متر 

.مربع (هر طبقه  17/07 متر مربع)میباشد
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر و سوابق در واحد تخلفات میباشند

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

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است *************

169

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 62/94 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 422956800(چهارصد و  بیست و  دو 

میلیون و  نهصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید .

جریمه 62.94  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/25 1/96/19996 بدوي بیستون خ.  
صفاري  

حنیفه پور

1-2-10047-1-1-0-0 170

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 1395/08/23به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 375.05 مترمربع  و پروانه احداث بناي مرحله دوم مورخ 1396/03/01 در حد 

اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این 
:مرحله برابر نقشه هاي ارائه شده داراي اضافه بنا به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 2.28 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 62.94 ( هر طبقه 20.98 مترمربع ) -

کاهش زیرشیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 20.76 مترمربع
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

170

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,935,050(پنج میلیون و  نهصد و  سی و  

پنج هزار و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 35.97  1.5
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/20000 بدوي اسماعیل 
آباد پشت 

صنایع 
دستی  

ابراهیمی

1-1-10245-109-1-0-0 171

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  1,053,030(یک میلیون و  پنجاه و  
سه هزار و  سی) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 95.73  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی یک و نیم اشکوبه فاقد سند داراي اعیان 
مسکونی بسطح کل 128.20مترمربع و سرویس جداساز در محوطه حیاط بسطح 3.50 

مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 1374 بر روي عرصه اي بسطح 122.12مترمربع (طبق 
نقشه برداري) که در همکف بسطح 35.97 مترمربع خارج از تراکم و مابقی در حد تراکم می 

باشد . رعایت پارکینگ می گردد . برابر خط پروژه 2-1 مورخ 1395/11/09 بسطح 3.36 
مترمربع در تعریض قرار دارد که در کل آن اعیان واقع گردیده است . حالیه تقاضاي پاسخ 

استعالم اداره راه و شهرسازي جهت تعیین کاربري را دارند .مراتب جهت صدور دستور 
. تقدیم می گردد

171

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي طبقه مازاد سوم ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 378,851,000(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  
هشتصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 122.21  1
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/10 1/96/20002 بدوي گلسار خ  
179 

1-1-10437-22-1-0-0 172

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات، به مبلغ  365,722,500(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  هفتصد 
و  بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.65  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 92 مورخ 93/06/23 به صورت 2.5 طبقه و در یک واحد مسکونی با زیر بناي 315.20 
مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 32.81 مترمربع  که از این مقدار به سطح 24.73 مترمربع به  -1

صورت خارج تراکم در فرم تحلیل و  به سطح 8.08 متر مربع به صورت سایه کنسول می 
.باشد که برابر کارگروه فنی منطقه جزء زیر بنا بوده و تخلف محسوب نمی گردد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 53.92 متر مربع ( هر طبقه به سطح 26.96  -2
متر مربع )

احداث یک طبقه مازاد به سطح 122.21 متر مربع در طبقه سوم که از این مقدار به سطح  -3
59.76 متر مربع آن احداث تراس غیر مسقف می باشد

 حذف راه پله به بام به سطح 16.85 متر مربع  *-----*
رعایت پارکینگ برابر ضوابط زمان صدور پروانه می گردد *------*

الزم به توضیح است برابر ضوابط در زمان صدور پروانه مالک میتوانست 3 طبقه روي پیلوت 
.پروانه دریافت نماید ولی اقدام به دریافت پروانه به صورت 2 طبقه روي پیلوت نمودند

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

172

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ1297833600(یک میلیارد و  دویست و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  سی و 

 سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 193.13  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 1/96/20003 بدوي رشتیان  
  کوچه 36

1-2-10125-8-1-0-0 17
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ215745600(دویست و  پانزده میلیون و  

هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 128.42  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص 38.15 مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا 

موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر 
می گردد.

سایر 38.15  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/27 1/96/20003 بدوي رشتیان  
  کوچه 36

1-2-10125-8-1-0-0 17
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 200 مورخ 1394/10/30 به صورت 4.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی 

کالً با زیر بناي 759.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت 
کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام 
اضافه بنا  - اضافه بنا در همکف به سطح 37.7 مترمربع -:به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

اضافه بناي  -در طبقات اول تا چهارم به سطح 150.8 مترمربع ( هر طبقه 37.7 مترمربع )
تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید 
در همکف به سطح 0.41 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.92 متر مربع ( 
توسعه زیر شیروانی به سطح 0.3 مترمربع ( ضمناً به سطح 14.43 -هر طبقه 0.98 متر مربع )

 مترمربع خارج تراکم انباري زیرشیروانی به دلیل مساحتهاي بیش از 5 مترمربع جهت 
افزایش واحدها از 5 به 6 که با توجه به ضوابط زمان پروانه محاسبات درآمدي می باشد )

الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي ***.رعایت تعداد پارکینگ گردیده است
طبقه دوم از 1 به 2 افزایش یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 76.83 مترمربع بوده و 

مقدار ( 37.7+.0.98) مترمربع اضافه بناي طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 38.15 مترمربع 
اضافه بناي خارج از  -***با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد

درخواست صدور گواهی تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 128.42 متر مربع ( تبصره 7)
.عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي خسرو قربانی چهارده 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی  بدون مجوز جمعاً بمساحت 

71.38  متر مربع با قدمت 18 سال  در کاربري مسکونی ( کال داخل تراکم )با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  ؛ 

مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب0.1 
ارزش معامالتی بمبلغ  1159925(یک میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  نهصد و  

بیست و  پنج) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 71.38  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 1/96/20006 بدوي علی آباد 
چهارراه 

احمدیان  
-جنب 
نانوایی 

سنگکی- 
انتهاي 

کوچه شهید 
فالح دوست 

- فرعی 
سوم -بن 

بست سمت 
راست

1-2-10241-10-1-0-0 174

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک  قطعه زمین نسقی داراي فروش نامه عادي برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه 217.95 متر مربع می باشد. داراي اعیان مسکونی با زیر بناي 
کل 71.38 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح 5.32 متر مربع بصورت انبار جداساز می 

باشد. قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1378 و با مصالح بلوکی و کالً در حد 
تراکم می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 
درخواست پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
به استناد خط پروژه 4-1 مورخ 95/12/25 بسطح حدود 0.1 متر مربع  ***.تقدیم می گردد

.در تعریض قرار دارد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 144,119,000(یکصد و  چهل و  چهار میلیون 
و  یکصد و  نوزده هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 46.49  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/20009 بدوي کوي یخ خ 
 عرفان

1-1-10397-865-1-0-0 17
5
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  99,038,800(نود و  نه میلیون و  سی 
و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 319.48  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/20009 بدوي کوي یخ خ 
 عرفان

1-1-10397-865-1-0-0 17
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي بصورت یکقطعه زمین به 
مساحت 200 مترمربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح202.56 

مترمربع میباشد که مشتمل بر یک ساختمان خالفساز بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت 
میباشد عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده ومالک برابر نقشه برداري ارائه شده 
احداث بنا بصورت  پیلوت مسکونی بسطح 118.47 -:داراي تخلفات بشرح ذیل میباشد

احداث بناي مسکونی در طبقه اول بسطح 123.74 مترمربع -مترمربع (سال وقوع 1395)
احداث بناي مسکونی در طبقه دوم بسطح 123.74 مترمربع (سال وقوع -(سال وقوع 1395)
1395) که از مجموع مساحت زیر بنا بسطح 319.48 مترمربع در حد تراکم و بسطح 46.49 
الزم به توضیح است  ارتفاع پیلوت 3.50 بوده و با توجه به  .مترمربع  خارج تراکم میباشد

اینکه مرحله ساختمانی در همکف در حد سفتکاري میباشد فعالً گزارش کارشناسی بر اساس 
نقشه معماري ارائه شده توسط مالک میباشد و هرگونه مغایرت و احداث تجاري  و احراز 

تخلف در همکف متعاقباً قابل بررسی خواهد  بود ضمناً ملک مورد نظر فاقد دیوار حائل و راه 
جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه .پله به بام میباشد
حالیه درخواست پاسخ استعالم اداره برق مبنی بر .میباشد.رعایت پارکینگ گردیده است

برابر خط پروژه بشماره 1-1 مورخ 1395/11/27 ملک مورد ****.اخذ انشعاب برق را دارند
نظر در حد شمال فاقد عقب نشینی و از حد جنوب داراي عقب نشینی بسطح 1.55 مترمربع 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1  رشت بطرفیت  آقاي فیروز مرزبانی و خانم 
پوریاري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث سرویس بهداشتی در حیاط به متراژ 
4.7  متر مربع  با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 

حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب1 برابر ارزش معامالتی  نسبت به مساحت 
4.7  بمبلغ  14570000(چهارده میلیون و  پانصد و  هفتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم 

میدارد. 

جریمه 4.7  1
 

3100000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/02/19 1/96/20010 بدوي سعدي -  
پشت 

مجتمع 
آزادگان  

نامجو

1-1-10386-74-1-0-0 176

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده  ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 278 مورخ 
80/6/28 و پایانکار 9658 مورخ 81/4/5 می باشد. حالیه مالک بدون مجوز اقدام به احداث 

سرویس بهداشتی به سطح حدود 4.7 متر مربع در محوطه حیاط مشاعی با قدمت سال 
1395 و با مصالح بلوکی نموده است. درخواست پرداخت جریمه را دارند. مراتب جهت  صدور 

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

مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  راي به جریمه به مبلغ73113600(هفتاد و  سه 
میلیون و  یکصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 10.88  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/27 1/96/20011 بدوي بلوار  
ولیعصر 
روبروي 

نمایندگی 
سایپا خ 

عرفان نبش 
4 راه 

  دهسرا

1-1-10403-480-1-0-0 17
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی که داراي پروانه ساختمانی به شماره  9 مورخ  
94/3/4با زیر بناي کل  937.65 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 6 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد 

نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه بدون افزایش سطح اقدام به احداث بنا 
:نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

احداث دوباب مغازه بسطح 54.24 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  -1
تبدیل طبقه اول به بالکن  تجاري بسطح 126.72 متر مربع که از این مقدار بسطح  -2

108.64 متر مربع خارج از 1/3 می باشد. ( ضمناً مساحت طبقه اول بسطح 26.1 متر مربع 
کاهش یافته است)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 2.72 متر مربع و در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 

8.16 متر مربع ( هر طبقه 2.72 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 9.81 متر مربع در همکف و بسطح 305.81 متر مربع در -4

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به اینکه افزایش سطح ندارد لذا 
.مشمول تخلف  تبصره 7 نمی گردد

با توجه به 6 واحد مسکونی 4 واحد پارکینگ تامین نموده و داراي 2 واحد کسري  -5
پارکینگ براي واحد هاي مسکونی بوده  بدلیل تبدیل پیلوت به تجاري از نوع تجاري می 

.باشد
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري جهت مغازه ها می باشد -6

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 37.29 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -7
.می باشد

======================
ا زبابت تخلفات فوق داراي سوابق گزارش و تکمیل مدارك جهت ارسال به کمیسیون ماده  
صد  سوابق پرداخت تخلفات در واحد تخلفات بوده که پس از ان تغییراتی صورت نگرفته 

.است
..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی رادارند

مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

17
7
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 23520000(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 70  0.1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/20012 بدوي حسین آباد 
گلریز نبوت 

2

1-2-10345-32-1-0-0 17
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه عادي حدود 115 متر مربع 
می باشد. مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بسطح حدود 70 متر مربع نموده که عملیات 
در مرحله اجراي سقف اول می باشد.. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي 
به استناد خط پروژه  ***.خط پروژه می باشد.  مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***.4-1 مورخ 95/12/21 بسطح حدود 0.37 متر مربع در تعریض قرار دارد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 202272000(دویست و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.1  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/20014 بدوي بیستون 
صفاري  بن 
بست نجفی

1-2-10043-87-1-0-0 179

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 119 مورخ 
1395/12/09 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 1035/7 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي فونداسیون 
.میباشد

.تا این مرحله داراي اضافه بنا بمساحت 30/10 متر مربع میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري (بالکن)، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  583,448,400(پانصد و  هشتاد و  سه 

میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.63  3
 

3560000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20015 بدوي دیلمان  
مجتمع امام 

 علی (ع)

1-1-10280-121-1-0-0 180

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (طبقات همکف و اول) 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
459,774,000(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 51.66  2.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20015 بدوي دیلمان  
مجتمع امام 

 علی (ع)

1-1-10280-121-1-0-0 180

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 356,000,000(سیصد و  پنجاه و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه مازاد دوم، به مبلغ 889,911,000(هشتصد و  هشتاد و  نه میلیون 
و  نهصد و  یازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 99.99  2.5
 

3560000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان 
فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به 

استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري (مغازه)، حکم 
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  318,548,800
(سیصد و  هجده میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 22.37  4
 

3560000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  1,441,800(یک میلیون و  چهارصد و  
چهل و  یک هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.05  0.1
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 219 مورخ 1392/08/08 و اصالح پروانه مورخ 1394/04/08 به 
صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی با یک باب مغازه به سطح 35.06 مترمربع با زیر بناي 

کل 181.89 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده 
و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل 

:نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 18.24مترمربع -

توسعه تجاري در همکف به سطح 22.37 مترمربع -
احداث بالکن در نیم طبقه به سطح 54.63 مترمربع ( 11.68 مترمربع در حد 1/3 و مابقی  -

خارج 1/3 )
 اضافه بنا در طبقه اول  به سطح 25.83 مترمربع -

احداث کنسول غیرمجاز در طبقه اول به سطح 7.59 مترمربع -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به سطح 92.40 مترمربع -
احداث کنسول غیرمجاز در طبقه دوم به سطح 7.59 مترمربع -

توسعه راه پله به بام به سطح 4.05 مترمربع -
ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می  -

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

حالیه با توجه به آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت همزمانساز به شرح ذیل 
:می باشد

احداث راه پله و آسانسور در نیم طبقه اول و طبقه دوم هرکدام به سطح 16.52 مترمربع -
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

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

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

180

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اکبر شهامتی ؛بشرح  افزایش بناي مسکونی 
در همکف ±�احداث انباري واضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به متراژ 105.61 
مترمربع  و میزان تراکم اعطایی به تراز 116.24 مترمربع و توسعه بناي تجاري در 
همکف به متراژ 2.1 متر مربع  ؛با توجه  به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد. به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري به پرداخت جریمه  با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی نسبت 

به متراژ 105.61 متر مربع و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به میزان تراکم اعطایی 
بمتراژ 116.24 مترمربع   جمعاً به مبلغ 793548000(هفتصد و  نود و  سه میلیون و  

پانصد و  چهل و  هشت هزار )   ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 221.85  0.5
 1.75 

 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/03/16 1/96/20016 بدوي بلوار  
دیلمان 

-چهار راه 
بهشتی  
انتهاي 

 بوستان 2

1-1-10276-79-1-0-0 181

 و در خصوص افزایش بناي تجاري در همکف به متراژ 2.1 مترمربع. مستنداً به تبصره 
3 قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4  برابر ارزش معامالتی نبه 

مبلغ 28,224,000(بیست و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم مینماید

جریمه 2.1  4
 

3360000  , 1395 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی تجاري - مسکونی بصورت ماده واحده  به شماره 134 مورخ 1394/08/23 بصورت 
3  طبقه بر روي  مغازه به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد مسکونی و یک باب مغازه 

و به مساحت کلی 591.50 مترمربع صادر شده  و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% و به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت  25.05 مترمربع -1
. توسعه بناي تجاري از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 2.10 مترمربع -1-1

. احداث انباري در زیر پله همکف به مساحت 5.41 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.05 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 25.05 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 25.05 مترمربع - 5

 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور ) به مساحت 6.59 مترمربع-6
اضافه بناي تراکمی صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي از بابت انباري باالي 5 متر در زیر  -7

. شیروانی به مساحت 2 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 116.24 مترمربع در  طبقات در زمان صدور پروانه  -8

.می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه حالیه کسري 

.پارکینگ ندارد
(( از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد و 

خالف جدیدي مشاهده نشده است.))
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

181

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 915,312,300(نهصد و  پانزده میلیون و  سیصد و  دوازده هزار 

و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 160.06  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/03/16 1/96/20018 بدوي بلوار شهید  
انصاري  مهر 

ایین(بن 
بست اول)

1-1-10254-34-1-0-0 182

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه مازاد چهارم، به مبلغ 1,063,608,000(یک میلیارد و  شصت و  سه 
میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 126.62  2.5
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/03/16 1/96/20018 بدوي بلوار شهید  
انصاري  مهر 

ایین(بن 
بست اول)

1-1-10254-34-1-0-0 182

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 303 مورخ 92/10/11 
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 391.81 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداریست  و با توجه به 

:نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41.38 مترمربع که از این مقدار بسطح 6.90 مترمربع سایبان  -

 .همگن جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 103.44مترمربع (هر طبقه 34.48 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.83 مترمربع و در  -
 طبقات اول تا سوم بسطح 11.41مترمربع

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 به سطح 126.62مترمربع  در دو واحد مسکونی -
کاهش سطح راه پله به بام 1.70 مترمربع -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 5 واحد که رعایت پارکینگ می گردد توضیح  -
. اینکه افزایش واحد در طبقه مازاد رخ داده است

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه در حد تراکم بوده و از تراکم اعطایی استفاده  
ننموده اند.(تبصره 7)

 .حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند 
**************************************************

طی بررسی مجدد مقدار 9.90مترمربع مازاد بر تراکم بازگشت تشویقی آسانسور بدلیل 
احداث طبقه مازاد منظور نشده بود که بدینوسیله اعالم می گردد . مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرا صریح مالک در الیحه 
دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 

نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل 

تراکم ، به مبلغ  13,706,700(سیزده میلیون و  هفتصد و  شش هزار و  هفتصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 104.74  0.1
 

700000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/03/09 1/96/20019 بدوي بلوار دیلمان 
بوستان 18

1-1-10489-9-1-0-0 18
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي سابقه گزارش تخلف و راي جریمه از 
: کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد

برابر نقشه برداري پیوست به نامه اداره کل راه و شهرسازي به مساحت 165.35 مترمربع 
میباشد که مشتمل بر اعیانی خالفساز بصورت یک اطاق مسکونی به مساحت 38.31 
مترمربع که برابر ضوابط کالً در حد تراکم بوده وشایان ذکر است با توجه به اینکه فاقد 

سرویس بهداشتی و آشپزخانه بوده بعنوان یک واحد محسوب نمیگردد وهمچنین داراي 
یکباب انباري بسطح 12.41 مترمربع با اسکلت بلوك سیمانی و قدمت سال 1395 

میباشدالزم به توضیح است ملک مورد نظر داراي دیوارگذاري بدون مجوز  بطول 54.02 مترو 
عملیات ساتمانی در حد سفتکاري  میباشد . ضمناً برابر خط پروژه بشماره 2-1 مورخ 

.1395/12/04 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی بسطح 0.45 مترمربع میباشد
حالیه طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی در همان مرحله بوده و خالف جدیدي مشاهده 

نشد . مراتب با توجه به نامه اداره کل راه وشهرسازي جهت تعیین نوع کاربري بحضور تقدیم 
.میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب   2.5  برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ205968000(دویست و  پنج میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر 
می گردد

جریمه 24.52  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 1/96/20020 بدوي بلوار  
دیلمان- 
چهار راه 
شهید 

بهشتی  
روبروي 

 بوستان 12

1-1-10428-10-1-0-0 184

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ماده واحده 
به شماره  224 مورخ  94/11/28 با زیر بناي کل 2257.36 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 13 واحد مسکونی صادر گردیده است . عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
 -1:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات اجرائی به شرح زیر می باشد
 -2احداث 6 باب انباري در محوطه دو متر حیاط خلوت سرتاسري بسطح 17.45 متر مربع

اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 24.52 متر مربع به دلیل عدم رعایت عقب 
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و  -3سازي

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.84 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به 
(با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 سطح 4.16 متر مربع ( هر طبقه 1.04متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به  -4درصد زیربناي مجاز پروانه صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي)

سطح 49.60 متر مربع در همکف و بسطح 668.01متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی 
استفاده نموده اند ( تبصره 7) که با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 درصد زیربناي 

ضمناً .مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است
کاهش مساحت  طبقات اول الی چهارم هر  -1:داراي کاهش زیر بنا به شرح زیر می باشد
 /--کاهش انباري در زیر شیروانی بسطح 5.81 متر مربع -2کدام بسطح 0.47 متر مربع

درخواست   .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
.صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

184

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی و با عنایت به حجم کم تخلفات، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 

ها با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
38388000(سی و  هشت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 22.85  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/20021 بدوي رشتیان  
میدان جهاد 

شهرك 
فرهنگیان

1-2-10451-3-1-0-0 18
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 350 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 517/8 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 3/09 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 12/98 متر مربع (هر طبقه 6/49 متر مربع )-2
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 6/78 متر مربع (هر طبقه 3/39 متر مربع )با احتساب -3

 حفره راه پله
کاهش بنا در زیرشیروانی بمیزان 2/49 متر مربع-4

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

18
5

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 211,596,000(دویست و  یازده میلیون و  پانصد و  نود و  شش 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.9  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 1/96/20031 بدوي شهید 
بهشتی   خ 
شیرخانی 
کوچه الله

1-1-10278-11-1-0-0 186

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 97 مورخ 1395/11/18به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 546 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام فونداسیون 
بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف زیربنایی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.9 مترمربع -

.الزم به توضیح است در زمان پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده اند
حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

186

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 990,000,000(نهصد و  نود میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 150  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/06 1/96/20036 تجدید 
نظر

خ معلم  
روبروي باغ 
  وطن آبادي

1-2-10054-83-1-0-0 18
7

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 9084-96/06/23 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  6580800000(شش میلیارد و  پانصد و  هشتاد میلیون و  هشتصد هزار 

)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمنا در خصوص ارتفاع مغازه 
شهرداري بر اساس ضوابط و مقرارات خود عمل نماید 

جریمه 303.58  0
 

3300000  , 1395 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
623 مورخ 91/12/26 وتمدید پروانه مورخ 93/12/26 و اصالح پروانه مورخ94/11/05  به 
صورت شش باب مغازه با بالکن با زیربناي  335.93 مترمربع صادرگردیده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح 

ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/03/06مبنی بر 
:پرداخت جریمه نقدي می باشد

افزایش بنادرهمکف تجاري (6باب مغازه) بسطح 94.99 مترمربع -1
.افزایش درطبقه اول بالکن تجاري بسطح 208.59 مترمربع خارج 1/3 بوده-2

با توجه به افزایش سطح تجاري به 12 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که درهنگام صدور -3
پروانه داراي سوابق پرداخت کسري پارکینگ داشته حالیه داراي 6 واحد کسري پارکینگ 

.تجاري تعلق می گیرد
افزایش ارتفاع مغازه از 5.40 متر به 8 متر-4

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

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

18
7

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 56145600(پنجاه و  شش میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.71  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/20045 بدوي بلوار معلم  
کوچه 

فالحتی 
کوچه نسیم

1-2-10686-35-1-0-0 18
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  70 مورخ  95/9/16 با زیر بناي کل  555.13 مترمربع در 4.5 طبقه و در 

3 واحد مسکونی صادر گردیده است. در مرحله اجراي فنداسیون بوده و میله گرد هاي 
انتظار ستون همکف از بابت احداث بنا خارج از مدلول پروانه به عمق 1.7 متر و بسطح حدود 

16.71 متر مربع داراي راي مورخ 96/2/19 کمیسیون ماده صد بوده که بعد از آن پروانه 
مرحله دوم دریافت نموده اند.  حالیه عملیات ساختمانی درمرحله سفت کاري می باشد.  به 

استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به 
:شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 14.68 مترمربع که قبالً از بابت 16.71 متر  -1
مربع خالف پرداخت نموده است  ( از بابت 2.03 متر مربع اضافه پرداخت نموده اند)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 44.04 مترمربع ( هر  -2
طبقه 14.68 متر مربع)

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات  چهارم  به سطح 73.55 مترمربع -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 9.79 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 
32.4 مترمربع (  طبقه اول 7.72 متر مربع  طبقه دوم و سوم هر کدام 8.06 متر مربع و طبقه 

چهارم بسطح 8.56 متر مربع )
.تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -1

.داراي کسري فضاي باز بسطح 1.8 متر مربع می باشد. رعایت فضاي سبز می گردد -6

:ضمناً
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 18.8 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -7

.می باشد
.مساحت زیر شیروانی بسطح 14.05 متر مربع کاهش یافته است /--

دیوار حائل مطابق دیتایل زمان پروانه اجرا نگردیده و بصورت برگشت لبه به سمت باال  /--
.حدود 50 سانتی متر ( اصطالح رایج ژاپنی) اجرا گردیده است

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

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

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

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به کاربري 
مسکونی ملک ، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري در خصوص بررسی اصول 
فنی ، بهداشتی و شهرسازي طی نظریه کارشناس به شماره 25504 مورخ 96/2/14 که 
استحکام و اصول بهداشتی مورد تایید قرار میگیرد که مصون از اعتراض باقیمانده لذا 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 53654800(پنجاه و  سه 

میلیون و  ششصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید .

جریمه 173.08  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/20048 بدوي رشت- کوي 
حسینی 

-کوچه49
-آژانس 
مشرقی

1-1-10685-13-1-0-0 189

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی که برابر فروشنامه عادي بسطح 99.80 متر 
مربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یک طبقه روي پیلوت با سطح 
اشغال 86.7 درصد با زیر بناي کل 173.08 با مصالح بتن آرمه و با قدمت سال 1395 نموده 
احداث بنا بصورت تنها T-R212  2 است که با توجه به کاربري ملک در طرح تفصیلی جدید
طبقه و هر طبقه حداکثر 150 متر مربع مجاز می باشد، لذا کالً در حد تراکم می باشد. رعایت 

پارکینگ می گردد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می 
باشد. درخواست پاسخ استعالم شرکت برق را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
***.به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 95/7/29 فاقد عقب نشینی می باشد ****

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه کاربري 
مسکونی ملک و قدمت بنا مراتب ارجاع امر به کارشناس رسمی ارجاع گردید تا در 

خصوص اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي اظهار نظر گردد و نظریه کارشناس به 
شماره 7373 مورخ 96/1/20 که استحکام و اصول بهداشتی را تایید نموده ، لذا به 

کیفیت اعالمی ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص بناي در حد تراکم به مساحت 131/85 متر مربع راي به جریمه 

با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1186650(یک میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  شش هزار و  ششصد و  پنجاه)  ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 131.85  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/20051 بدوي خمسه بازار  
کوي 

حسینی 23

1-1-10370-13-1-0-0 190
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به کاربري 
مسکونی ملک و قدمت بنا مراتب به کارشناس رسمی ارجاع گردید تا در خصوص 

اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي اظهار نظر نمایند که طی نظریه شماره 7373 مورخ 
96/1/20 کارشناس استحکام و اصول بهداشتی مورد تایید قرار میگیرد ، لذا به کیفیت 

اعالمی ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 54 متر مربع راي به جریمه با 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 25,000,500(بیست و  پنج میلیون و  پانصد)  

ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 54  1
 

90000  , 1373
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/20051 بدوي خمسه بازار  
کوي 

حسینی 23

1-1-10370-13-1-0-0 190

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه 1.5اشکوبه مشتمل بر سرویس جداساز و سایبان و 
بارانداز جهت تامین پارکینگ بر روي عرصه داراي سند مفروزي بسطح 205.70مترمربع می 
باشد اسکلت ساختمان آجري و قدمت بناي مسکونی سال 1373 می باشد طی بازدید بعمل 

آمده مالک بدون مجوز اقدام به بازسازي و تعمیرات داخلی شامل تخریب دیوار داخلی  و 
یکپارچه نمودن هال و سالن و همچنین احداث دیوار و درب در فضاي پیلوت طبق نقشه هاي 

. پیوست و احداث 3 سایبان در حیاط و نماسازي و کاشیکاري و سرامیک کف نموده است
زیربناي مسکونی در همکف بسطح 132.15مترمربع : زیربناهاي احداثی بشرح ذیل می باشد

. که بسطح 25.70 مترمربع بصورت پیلوت می باشد با قدمت سال 1373و مصالح آجري
 زیربناي مسکونی در نیم طبقه بسطح 29مترمربع با قدمت سال 1373و مصالح آجري

سرویس بهداشتی در حیاط بصورت جداساز بسطح 1.55مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت 
احداث سایبان روي سرویس بهداشتی که با توجه به اینکه روي سرویس واقع سال 1373

گردیده از زیربناي سرویس کسر شده است بسطح 1.50مترمربع با قدمت سال جاري و 
احداث سایبان دیگر بسطح 4.25مترمربع در قسمتی از حیاط با  مصالح فلزي و سقف ایرانیت

احداث بارانداز در حیاط جهت تامین  قدمت سال جاري و مصالح فلزي و سقف ایرانیت
از  پارکینگ بسطح 17.40مترمربع با مصالح فلزي و سقف ایرانیت و قدمت سال جاري

زیربناهاي احداثی کال بسطح 131.85مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 54 مترمربع 
برابر خط پروژه 3-1 مورخ 95/07/10 بسطح 51.25  مترمربع از . خارج از تراکم می باشد
عرصه در تعریض خ 12 متري اصالحی قرار دارد که در 31.88 مترمربع از آن اعیان واقع 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد. گردیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/17 1/96/20054 تجدید 
نظر

قلی پور   
12متري

1-2-10459-6-1-0-0 191

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 

150040800(یکصد و  پنجاه میلیون و  چهل هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري 
راي صادر میگردد.

جریمه 29.77  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
بخشی از پیلوت به دو واحد تجاري راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل 

معادل 1144875000(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  هشتصد و  
هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 77.74  0
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 96 مورخ 1394/07/11 در 4.5 طبقه با رعایت عقب سازي در 
طبقه چهارم در 7 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 1160.47مترمربع صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 
:اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

اضافه بنا در همکف به سطح 7.42 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 2.99 مترمربع  -
توسعه سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد )

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 77.74 (مغازه اول به سطح 42.45 مترمربع و مغازه  -
دوم به سطح 35.29 مترمربع )

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم به سطح 13.26 مترمربع ( هر طبقه 4.42 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 9.09 مترمربع ( که به صورت عدم رعایت 2 متر عقب  -

سازي می باشد )
کاهش زیر شیروانی به سطح 15.07 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.26 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.12

 متر مربع ( هر طبقه 0.53 متر مربع ) جهت اخذ عوارض درآمدي
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد -
از بابت مواد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/04/17 مبنی بر 

.پرداخت جریمه نقدي می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام ریسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه درخواست 
صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( 

گزارش جهت به روز رسانی )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به لحاظ نداشتن مجوز قانونی و عدم نظارت شهرداري و با 
توجه به قرار گیري در کاربري غیر مرتبط  به استناد تبصره یک ماده صد قانون 

شهرداریها راي به تخریب صادر و اعالم میگردد.

جریمه 181.7  0
 

3100000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/03/06 1/96/20063 بدوي فخب کوچه 
8 کوچه گل 

محمدي 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ 

حسینیه 
حضرت 
ابالفضل 

العباس (ع)

1-1-10661-30-1-0-0 192

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین نسقی به سطح حدود 260 
مترمربع مشتمل بر ساختمان 1 اشکوبه به سطح 181.70 مترمربع که در حال حاضر به صورت 

حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) مورد استفاده قرار گرفته است. از بابت احداث اعیان بدون 
مجوز داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر 

ماده صد مورخ 1396/05/28 مبنی بر جریمه نقدي می باشد. خالف جدیدي مشاهده 
نگردید. حالیه درخواست مجوز انشعاب گاز به طول 6 متر آسفالت را دارند .مراتب با توجه به 

.دستور معاونت محترم منطقه و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19

صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 133.1مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 223,608,000
(دویست و  بیست و  سه میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 133.1  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 1/96/20068 بدوي بلوار   
رجایی  
سرباز

1-2-10129-41-1-0-0 193

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 759,519,600(هفتصد و  پنجاه و  نه میلیون و  پانصد و  نوزده 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 129.17  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده برابر بازدید به عمل آمده در تاریخ 1393/08/07 ساختمانی احداثی 
داراي  پروانه ساختمانی به شماره 220 مورخ 1392/08/09 به صورت 4 طبقه روي پیلوت 
شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 745.48 متر مربع بوده که از بابت افزایش بنا برخالف 
مفاد پروانه و خارج از طول 60 درصد و خارج از تراکم در حد اجراي نازك کاري به استناد 

نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار به شرح مغایرت هاي ذیل نسبت به  پروانه 
: صادره ، بوده است

  اضافه بنا در همکف به سطح 18.84 متر مربع -
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 78.48متر مربع ( هر طبقه 26.16 متر  -

مربع )
 اضافه بنا در طبقه چهارم جمعاً به سطح 29.73متر مربع -

کاهش سطح  راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح  10.75 متر مربع -
الزم به ذکر است فاصله ساختمان از پالك همسایه حد شمال ( عرض حیاط خلوت ) در  -

همکف از 2.43 متر تا 2.69 متر ، در طبقات اول تا سوم از 2.14 متر تا 2.43 متر و در طبقه 
.چهارم از 1.83 متر تا 2.14 متر متغیر می باشد

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 133.1متر مربع از خارج تراکم  -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات اول تا - .استفاده نموده اند
چهارم بسطح 2.12 مترمربع ( هر کدام 0.53 مترمربع )

تا کنون پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع نشده طی بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و در حال بهرهبرداریست و حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارند. مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم می گردد
 

193

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 7003-13950132 مورخ 95/9/7 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 67,730,000

(شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  سی هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
میگردد. 

جریمه 20.84  2.5
 

1300000  , 1388 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/03/25 1/96/20069 بدوي گلسار  
 خ96

1-1-10188-64-1-0-0 194
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  134 مورخ  
87/3/6 با زیر بناي کل  932.7 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 4 واحد 

مسکونی  می باشد. قبالً  با توجه به عدم افزایش بنا بدون تخلف گواهی عدم خالف به شماره 
143356 مورخ 95/3/24 دریافت داشته است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري 

می باشد.  به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي مغایرت هاي زیر بنایی 
:به شرح زیر می باشد

افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم بصورت پیشرفتگی به سمت معبر جمعاً بسطح 9.05 -1
 متر مربع ( هر طبقه 1.81 متر مربع داراي پیشرفتگی می باشد)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2 
به بناي مفید در همکف به سطح 1.87 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  

9.92 متر مربع ( هر طبقه 2.48 متر مربع )
از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 96/5/7 کمیسیون ماده صد می باشد. خالف 

جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.تقدیم می گردد

194

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت خانم حوریه روحی چوکامی 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی بدون مجوز جمعاً بمساحت 

122.60  متر مربع ( کال داخل تراکم )با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب0.1 ارزش معامالتی نسبت به متراژ 144.60 
به مبلغ 9832350(نه میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار و  سیصد و  پنجاه)ریال 

صادر و اعالم می نماید

جریمه 122.6  0.1
 

800000  , 1363
 , 1389

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 1/96/20070 بدوي خیابان  
معلم 16 
متري   
کوچه 

هواشناسی 
کوچه 
وحدت 
نسیم 4

1-2-10690-48-1-0-0 195

  در خصوص تعداد 2 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5قانون فوق االشاره با 
ضریب   1.5برابر ارزش معامالتی نسبت به  میزان 2 واحد کسري پارکینگ بمبلغ  
63,750,000(شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار )ریال محکوم و اعالم 
میدارد. ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 50  1.5
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان در حال بهره برداري بدون مجوز ویالیی در دو واحد مسکونی 
مشتمل بر سرویس جداساز با زیربناي کل 122.60 مترمربع با قدمت سال 1363 که قسمتی 
از بناي احداثی  بصورت اتاق و سرویس بسطح حدود 24مترمربع در سال 89 احداث شده 

است بر روي عرصه فاقد سند 283.93مترمربع می باشد برابر خط پروژه 4-1 مورخ 
95/12/25 بسطح 9.90مترمربع در تعریض شوارع 10 و 6 متري  قرار دارد  کل بناي احداثی 

درحد تراکم می باشد . دو واحد کسري پارکینگ دارد حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره راه 
. و شهرسازي جهت تعیین کاربري را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

195

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به بازدید صورت گرفته توسط اعضاء کمیسیون 
به لحاظ تکمیل بودن بنا تخریب آن موجب تلف ثروت ملی میگردد لذا ضرورتی بر 

قلع بنا احراز نمیگردد ، مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه 
با ضریب دو و نیم ( 2/5 ) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص مساحت 338/8 
متر مربع  بمبلغ 2845920000(دو میلیارد و  هشتصد و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد 

و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید .ضمنا در اجراي تبصره 
هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و 

مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق 
مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 338.8  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/03/02 1/96/20073 بدوي گلسار  
 انتهاي104

1-1-10373-209-1-0-0 196

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 137/24 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 230563200
(دویست و  سی میلیون و  پانصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس 
ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط 
(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد 

.

جریمه 137.24  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 239 مورخ 
1392/08/20 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 823.75 
مترمربع می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و مالک از بابت تخلفات ساختمانی 

بشرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد 
:مبنی بر جریمه میباشد

((1- افزایش بنا در همکف بسطح 47.89 مترمربع
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 191.56 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -2

47.89 مترمربع میباشد
احداث پیش آمدگی غیر مجاز بسمت معبر از طبقه اول تا چهارم بسطح 68.84 مترمربع -3

که براي هر طبقه بسطح  17.21 متر مربع در جهت شمال می باشد.ضمناً الزم به توضیح است 
ارتفاع از کف پیاده رو تا زیر پیش آمدگی طبقه اول 3.35 متر بوده اما مالک جهت نماسازي 

.با سنگ نما میباشد که ارتفاع آن از کف پیاده رو تا پوسته نما 2.80 متر میباشد
افزایش بنا راه پله و  آسانسور بام بسطح 3.35 مترمربع-4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و آسانسور نسبت به زمان صدور پروانه و -5
تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 9.24 متر مربع ( هر طبقه 

2.31 متر مربع )
 احداث  انباري و راهرو در زیر شیروانی بسطح 17.92 مترمربع-6

ضمناً  با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 2 انباري در زیرشیروانی بوده که داراي -7
بناي خارج تراکم بسطح 0.19 مترمربع بصورت مساحت مازاد بر سطح مجاز انباري در 

زیرشیروانی (5 مترمربع) میباشد.(جهت اخذ عوارض درآمدي)
 .دیوارحائل تاکنون اجرا نشده است

الزم به توضیح است برابر بر ضوابط مالک در حد شمال مجاز به احداث 2 درب سواره رو -
بطول 3 و 4 متر بوده که در وضع موجود داراي 2 درب سواره رو بطول 4 و 4.10 میباشد که با 
توجه به افزایش طول یکی از دربها بیش از 3 متر داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی 

.جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 137.24 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده ******

.اند
شایان ذکر است بغیراز سطح 12متر مربع بعنوان  پاسیو مابقی عرصه ملک بصورت اعیان 
اشغال گردیده است که قابل ذکر است یکی از ابعاد پاسیو در صورت محاسبه از پنجره تا 
قسمت انتهاي ساختمان و ملک و عدم محاسبه عرض تیر در همکف و طبقات برابر نقشه 

.برداري ،رعایت بعد پاسیو ( طول 4 متر)میگردد
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ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است.رعایت 
حداقل تعداد پارکینگ گردیده است و درخصوص پارکینگ هاي مازاد در هنگام پایانکار قابل 

بررسی خواهد بود.))
خالف جدیدي مشاهده نگردید.حالیه مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب 

.جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 30.69 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 51559200
(پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به 
شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل 

در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 30.69  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/03/02 1/96/20074 بدوي گلسار بلوار  
نماز بن 

بست پیوند

1-1-10224-83-1-0-0 197

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 102/26 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 687,187,200(ششصد و  هشتاد و  
هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

محکوم مینماید . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي 
انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در 

شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 102.26  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 92 مورخ 1394/07/08 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 718.2مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از 

بابت تخلفات به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت 
:جریمه نقدي می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 14.76مترمربع ( که از این مقدار به سطح 3 مترمربع احداث  -
آسانسور در فضاي پله می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 44.94 مترمربع ( هر طبقه 22.47 مترمربع )(  -
که از این مقدار به سطح 2.70 مترمربع احداث آسانسور در فضاي پله می باشد )

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 37.28 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 14.81 مترمربع  -
به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )( که از این مقدار به سطح 2.70 مترمربع 

احداث آسانسور در فضاي پله می باشد )
در قسمت زیر شیروانی  به سطح 2.35 کاهش راه پله به بام و افزایش سطح به میزان  -

.5.28 مترمربع به صورت احداث اطاقک آسانسور می باشد
اضافه بناي خارج از تراکم همکف در زمان صدور پروانه به سطح 30.69 متر مربع  و طبقات  -

در حد تراکم می باشد. ( تبصره 7)

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( جهت به روز رسانی )

197

درخصوص تخلف ساختمانی آقاي غالمحسین علیپور و شرکا به شرح گزارش شماره 
206217 مورخ 3/12/95 شهرداري رشت مشعر بر 636.75 مترمربع برخالف مدلول 

پروانه (اضافه بناي همکف و طبقات اول الی ششم و احداث یک طبقه مازاد و احداث 
راه پله به بام و اضافه بناي راه پله به بام و کسري 78 قطعه پارکینگ اداري) باتوجه و 

امعان نظر به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي و توجها به راي  مورخ 
27/6/95 صادره از کمیسیون ماده 5 استان گیالن که ساختمان مذکور براي استفاده 

اداري و درخواست تغییر کاربري از vمختلط و مسکونیv به vاداريv و افزایش تراکم بر 
پهنه نسبت به ساختمان (پالك 14983/75)  موافقت گردیده است لذا باتوجه به 

مجوز صادره براي ساختمان مذکور بشرح راي فوق الذکر و تغییر کاربري قانونی براي 
تمامیت ساختمان، مراتب تخلف ثابت و مدلل نیست و به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 2586.72  0
 

1300000  , 1387 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/03/09 1/96/20075 بدوي انتهاي 
شهید 
رجایی 

نرسیده به 
فلکه جهاد 

سمت راست 
 بر اصلی

1-2-10472-3-1-0-0 198
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پرواته ساختمانی به صورت 
تجاري - مسکونی به صورت 5 طبقه روي بک باب مغازه در همکف به سطح 125.35 متر 

مربع و بالکن به سطح 110.62 متر مربع با زیر بنا 2392.52 متر مربع و در 16 واحد مسکونی 
.می باشد

با توجه به قرارداد ارائه شده فیمابین مالکین و اداره کل امور مالیاتی استان گیالن مبنی بر 
فروش کل ساختمان و تحویل آن به اداره دارایی استان گیالن، و برابر بند یک صورتجلسه 
مورخ 95/06/27 کمیسیون ماده 5 که با تغییر کاربري پالك مذکور از مختلط و مسکونی به 
اداري موافقت شده است ، کلیه تخلفات بر اساس کاربري اداري می باشد (فقط اضافه بنا و 

:کسري پارکینگ به کمیسیون ماده صد اعالم شده است )
باستناد نقشه هاي معماري و نقشه برداري ارایه شده داراي تخلفات اجرایی به شرح ذیل  

:  نسبت به پروانه صادره می باشد
 اضافه بنا در همکف به صورت اداري به سطح 19.24مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 130.53متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 25.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -3

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 25.15متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -4

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 34.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -5

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 43.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -6

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه ششم به سطح 52.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -7

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
احداث بناي اداري در زیرشیروانی با رعایت شیب مجاز شیروانی به سطح 253.27متر  -8

  مربع یک طبقه مازاد
 احداث راه پله به بام به سطح 20.18 متر مربع -9

الزم به توضیح می باشد که در زمان صدور پروانه ساختمانی و برابر نقشه هاي تائیدیه -10
نظام مهندسی،ساختمان داراي راه پله فرار ( با اسکلت فلزي ) به سطح 41.78 متر مربع بوده 
است که در زیر بنا پروانه لحاظ نگردیده است و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه 

، بنا در راه پله فرار ( با اسکلت فلزي ) به سطح 33.75 متر مربع می باشد
با توجه به تغییر کاربري اجرا شده از مسکونی - تجاري به اداري و برابر ضوابط زمان -11
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صدور پروانه ،مالک به ازاي هر 100 متر مربع فضاي مفید اداري ملزم به تامین 3 واحد 
پارکینگ بوده که با توجه به وضع موجود و زیر بناي مفید اداري ملزم به تامین 80 واحد 
پارکینگ بوده که باستناد نقشه برداري ارائه شده و با تائید 2 واحد پارکینگ از 3 واحد 

.پارکینگ  نشان داده شده ،داراي 78 واحد کسري پارکینگ اداري می باشد
الزم به توضیح می باشد که با توجه به عدم تعریف کاربري فرعی * راه پله فرار * در کابري 
اصلی * اداري * در سیستم جاري شهرداري ( سرا ) در جدول کاربري هاي موجود مساحت 

.مذکور به صورت * راه پله * قید گردیده است که بدین وسیله به اطالع می رساند
ضمنا ساختمان مذکور با وضع موجود داراي راي کمیسیون ماده 5 برابر بند یک صورتجلسه 

مورخ 95/06/27 بوده که با تغییر کاربري پالك مذکور از مختلط و مسکونی به اداري می 
موافقت شده ، می باشد . حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را 

.دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداریست

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باعنایت به حجم باالي تخلف، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 

بناي همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 422,268,000(چهارصد و  بیست و  دو 
میلیون و  دویست و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.7  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 1/96/20076 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه 133
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 56 مورخ 1395/08/19به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 1286.85 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 43.29 مترمربع -1

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2
به بناي مفید در همکف به سطح 2.41 متر مربع

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/03/09 مبنی بر 
.پرداخت جریمه نقدي می باشد

الزم به ذکر است مالک ادعا دارد که نقشه هاي معماري ارائه شده زمان گزارش پرونده 
ارسالی به کمیسیون اشتباه بوده و حالیه با توجه به نقشه اصالحی ارائه شده جدید 

:درخواست بررسی مجدد تخلفات را دارند که به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 10.92 مترمربع -1

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2
به بناي مفید در همکف به سطح 2.41 متر مربع

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

199

درخصوص 81.38 مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا 

موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر 
می گردد.

سایر 81.38  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/04/17 1/96/20077 بدوي گلسار خ  
141-139 

1-1-10173-2-1-0-0 200

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 
8,591,083,200(هشت میلیارد و  پانصد و  نود و  یک میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  

دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 852.29  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ546000000(پانصد و  چهل و  شش میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 325  0.5
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  181 مورخ  94/10/10 با زیر بناي کل  2148.63 مترمربع بصورت 5 طبقه روي پیلوت و 

2 طبقه زیر زمین ( در 8 سقف سازه اي) با انبار زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 

شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح 
:زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول حدود 3.4 متر در همکف با احتساب سایبان و به طول حدود  -1
 2.15 متر در طبقات

حذف 2 طبقه زیر زمین هر کدام بسطح 258.79 متر مربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 51.45 مترمربع -3

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 48.59 مترمربع -4
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 110.73مترمربع (  -5

هر طبقه 36.91 متر مربع)
افزایش  بناي خارج از تراکم بسطح 50.12 متر مربع در طبقه پنجم  که از این مقدار -6

.بسطح 32.51 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
حذف زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد بسطح 295.7 متر مربع در طبقه  -7

ششم
احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه هفتم بسطح 295.7 متر مربع ( با احتساب حفره  -8

راه پله) که با طبقه ششم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و از این مقدار بسطح 102.24 متر 
.مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

با توجه به اینکه طبقه اول از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -9
مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (129.97 متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقه 

اول(48.59 متر مربع) بسطح 81.38 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی 
.می گردد

در هنگام صدور پروانه به سطح 44.81 متر مربع در همکف و بسطح 280.19 متر مربع در  -10
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

احداث انباري در زیر شیروانی با مابه التفاوت بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 7.64 متر  -11
مربع (صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي)

تعداد واحد ها از 5 واحد به 7 واحد مسکونی افزایش یافته که با توجه به اینکه 5 واحد  -12
مسکونی با زیر بناي مفید  بزرگتر از 180 متر بوده نیاز به 12 واحد پارکینگ می باشد که 

رعایت پارکینگ می گردد. ضمناً  مجاز به احداث دو درب پارکینگی به عرض 4 متر و 3 متر 
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در حد شمال می باشد. در صورت احداث دو درب 4 متري مطابق نقشه ارائه شده مشمول 
.عوارض یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

:ضمناً
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 11.31 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  /--

.می باشد
.مساحت زیر شیروانی بسطح 54.99 متر مربع کاهش یافته است /--

رعایت ضوابط آتش نشانی الزامی است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

از بابت تخلفات فوق داراي  راي کمیسیون و سوابق پرداختی می باشد.  ***********
خالف جدیدي مشاهده نگردید. مراتب جهت بروزرسانی و صدور گواهی عدم خالف تقدیم 

.می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم تخلف در سطح طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 225,926,400(دویست و  بیست 
و  پنج میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 67.24  1
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  36 مورخ  94/4/10 با زیر بناي کل  1021.52 مترمربع در 4.5 طبقه و در 4 واحد 

مسکونی با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه چهارم صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

:مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 1.72 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 4.02 مترمربع -2
با توجه به اینکه سایبان بسطح 14.17متر مربع و به عمق 1.20 متر در زمان پروانه صرفاً  -3

به عنوان بناي تشویقی جهت جانمایی پارکینگ بوده حالیه با توجه به استفاده از روي 
سایبان به عنوان بناي مفید در تراز طبقه اول لذا داراي اضافه بناي تراکمی بسطح 14.17متر 
کاهش سطح راه پله در همکف بسطح 2.28 متر مربع و تبدیل  -4.مربع در همکف می باشد

.آن به بناي مفید بصورت انباري زیر راه پله که سطح انباري 3.31 متر مربع می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 18.19 متر مربع -5

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 8.58 مترمربع ( هر  -6
طبقه 4.29 متر مربع)

داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 17.27 متر مربع  نسبت به زیر بناي مجاز طبقه  -7
چهارم که از این مقدار بسطح 12.98 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می 

در هنگام صدور پروانه به سطح 30.71 متر مربع در همکف و بسطح 93.29 متر  -8.باشد
مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف 

از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف 
گزارش نشده است.( تبصره 7)

احداث دو باب انباري در زیر شیروانی که سطح زیر شیروانی بسطح 2.73 متر مربع   -9
با توجه به اینکه مساحت مفید واحد ها بزرگتر از 180 متر مربع می  -10.توسعه یافته است
باشد لذا به ازاي هر واحد مسکونی، 2  واحد پارکینگ و در مجموع 8 واحد پارکینگ مورد 

.نیاز بوده که 8 واحد پارکینگ نیز تامین نموده است

:ضمناً
دیوار حائل مطابق دیتایل زمان پروانه اجرا نگردیده و بصورت برگشت لبه به سمت باال  /--

.حدود 60 سانتی متر ( اصطالح رایج ژاپنی) اجرا گردیده است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

با توجه به اینکه دیوار گذاري و حصارکشی قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را 
ندارد و پیرو بخشنامه شماره 90664مورخ 94/06/19 لذا به رد آن اظهار نظر می گردد 

.

جریمه 14.24  0
 

1100000  , 1395 دیوار گذاري 1396/03/23 1/96/20079 بدوي میدان 
هاشمی به 
سمت بلوار 
شمسی پور 

-نبش 
خیابان

1-2-10197-42-1-0-0 202

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 810-13960132 مورخ 96/1/30 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 5,976,000(پنج 

میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
میگردد. 

جریمه 33.2  0.1
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کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که 
:  برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده است

برابر فروشنامه خط عادي بصورت یکقطعه زمین به مساحت 198.84مترمربع و برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح 198.84 مترمربع میباشد که مشتمل بریک 

چشمه اطاق و سرویس بهداشتی کالً بسطح 33.20 مترمربع  با مصالح بلوك سیمانی و با 
قدمت سال جاري میباشد ضمناً  با توحه به اینکه فضاي مفید مسکونی  ملک مورد نظر کمتر 
از 35 مترمربع میباشد بعنوان یک واحد مجزا محسوب نمیگردد و همچنین با توجه به نوع 
کاربري کالً در حد تراکم میباشد الزم به توضیح است ملک مذکور داراي دیوار گذاري بدون 
مجوز به طول 14.24  مترمیباشد.جهت تعیین مقدار عقب نشینی و همچنین با توجه به قرار 

.گیري ملک در 2 نوع کاربري نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
برابر خط پروژه بشماره 4-1 مورخ 1395/12/05 ملک مورد نظر فاقد عقب نشینی  ******
و بسطح M113  75 و همچنین بر اساس خط پروژه مذکور بسطح 123.84 مترمربع با کاربري

.میباشد R121 مترمربع با کاربري
همچنین داراي سوابق گزارش بصورت (( توسعه بنا ( بصورت النه مرغ ) بسطح 26.70 

مترمربع نموده که باز هم بناي مذکور در حد تراکم می باشد  . با توجه به اینکه یک واحد 
.مسکونی محسوب نمی گردد مشمول کسري پارکینگ نمی گردد .)) میباشند

مراتب با توجه به نامه اداره کل راه شهرسازي بشماره 95/38/556603 مورخ 1395/10/06  
 .جهت تعیین نوع کاربري بحضور تقدیم میگردد

********
طی بازدید مجدد بعمل آمده سربندي توسعه بناي مذکور (بمساحت 26/70 متر مربع) 

.برچیده شده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 
763929600(هفتصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) 

ریال صادر می گردد

جریمه 113.68  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20084 بدوي فلکه جهاد  
رشتیان 

پشت پیتزا 
حاتم  ك60

1-2-10472-72-1-0-0 203

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 15 مورخ 1394/03/12 و تمدید پروانه مورخ 1395/03/06 به صورت 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 363/02 متر مربع 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه 
اضافه بنا در همکف به سطح 20.28 -1:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 93.21 متر مربع (هر طبقه 31.07 -2 متر مربع
در زمان صدور پروانه از خارج تراکم توسعه زیرشیروانی به سطح 0.19 متر مربع-3متر مربع )
حالیه درخواست پاسخ .تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند.( تبصره 7 ) استفاده ننموده اند
نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/01/19 دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت  بطرفیت آقاي ناصر حاجت خواه مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بنا بصورت همکف و طبقه اول  در 2 واحد مسکونی به 

متراژ198 مترمربع و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 50  متر مربع  با 
عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده طبق گزارش 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی 

استحکام بنا از سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز 
ضرورت قلع بناي موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  1برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 198 متر 
مربع و نیز ضریب یک  برابر ارزش معامالتی  نسبت به 2 واحد کسري پارکینگ  جمعاً 

به مبلغ 768800000(هفتصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال  
محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف 

به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 248  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20086 بدوي فخب خ  
شهید 

نوروزي ك 
22  

1-1-10372-635-1-0-0 204

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe اجتراماً مکان بازدیدشده برابرخط عادي ارائه شده یک قطعه زمین نسقی بسطح حدود 
101.50مترمربع که ملک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یک طبقه روي همکف و 

بصورت مسکونی با زیر بناي کل 198 متر مربع و در دو واحد مسکونی نموده است. قدمت بنا 
سال 95 و با مصالح بتن ارمه می باشد. داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد. بر 
اساس طرح تفصیلی کالً خارج از تراکم می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس 

.ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 95/12/21 بسطح 12.40 متر مربع در تعریض دو گذر  ***

***.قرار دارد.*** عقب نشینی از اعیان می باشد

204

درخصوص 81.92  مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا 

موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر 
می گردد.

سایر 81.92  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/27 1/96/20088 بدوي جاده انزلی 
  اول دیلمان

1-1-10264-32-1-0-0 205

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ251,832,000(دویست و  پنجاه و  یک 

میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 149.9  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 
2035051200(دو میلیارد و  سی و  پنج میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 201.89  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 388 مورخ 1393/12/28 و 
تمدید مورخ 1394/12/09 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی 

بهمراه زیرشیروانی با زیربناي 616/79 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در 

:واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 40/38 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 121/14 متر مربع (هر طبقه 40/38 متر مربع)-2
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 40/37 متر مربع-3

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-4
توضیح اینکه بدلیل افزایش تعداد واحد(طبقه چهارم) مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه 

.بنا 81/92 متر مربع میباشد
حذف زیرشیروانی و کاهش سطح راه پله به بام بمساحت 0/58 متر مربع-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 149/90 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
*********************************************************

******************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه متقاضی 

درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

205

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 3,599,438(سه میلیون و  پانصد و  نود و  نه هزار و  

چهارصد و  سی و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.9  1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 1/96/20089 بدوي گلسار  
پشت 

کاکتوس  
وحدت

1-1-10202-20-1-0-0 206

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابر سند مالکیت سال 77 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباري 
بمساحت 174.33 مترمربع میباشد.داراي پروانه به شماره 80 مورخ 78/02/29 و پایانکار به 
شماره 33150 مورخ 83/09/23 بصورت دو طبقه (یک طبقه بروي همکف) میباشد. داراي 

اضافه بناي همزمانساز ناشی از تبدیل پیلوت به سوئیت به سطح 30.05 مترمربع که به همین 
شکل داراي بالمانع به شماره 23609 مورخ 84/07/05 میباشد.حالیه مالک بر خالف مدلول 
پروانه اقدام به توسعه بنا در طبقه اول به سطح 7.90 متر مربع و با قدمت سال 85 نموده 

است.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
باستناد خط پروژه 1-2 مورخ 96/01/20 به سطح 0.90 مترمربع در تعریض کوچه ***میباشد

مراتب با توجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور .قرار دارد
.مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

206

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد 
و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/13 1/96/20096 بدوي رشت-قلی 
پور کوچه 
بهارستان

1-2-10488-142-1-0-0 207

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

4,524,356(چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  سیصد و  پنجاه و  شش) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.93  1.5
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 2,385,045(دو میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  

چهل و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 78.52  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ي بازدید میدانی بصورت یکباب خانه دوبلکسی و خالف ساز 
براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به .با قدمت تقریبی سال 1381 با مصالح آجر می باشد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 1395/12/21 ثبت در سیستم الین  تهیه خط پروژه می باشد

یک واحد .پروژه به مساحت تقریبی 0.43 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد
کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد. 78.52 مترمربع داخل تراکم و 9.93 مترمربع 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.خارج تراکم می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 2559375(دو میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  سیصد و  
هفتاد و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.. ضمناً در خصوص عقب 

نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 
شهرداري انجام گیرد.

جریمه 10.5  1.5
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 1/96/20102 بدوي بلوار انزلی 
روبروي 

پمپ بنزین 
کوي 

 کشاورز

1-1-10284-196-1-0-0 208

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 335 مورخ 73/09/30 بصورت یک و نیم 
اشکوبه در یک واحد با زیربناي 82 مترمربع  و گواهی عدم خالف بشماره 12610مورخ 

75/08/15می باشد حالیه درحال تعمیرات بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 
: مغایرت هاي ذیل می باشد

 افزایش بنا در همکف بسطح 4 مترمربع
 افزایش بنا در نیم طبقه بسطح 6.50 مترمربع

برابر خط پروژه 1429 مورخ 92/05/16 بسطح حدود 1.25 مترمربع به جهت رعایت پخ دو 
گذر در تعریض قرار دارد که در 0.80مترمربع آن اعیان واقع گردیده است . رعایت یک باب 
پارکینگ می گردد . تقاضاي صدور پایانکار را دارند مراتب  جهت صدور دستور تقدیم می 

 . گردد
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/17 1/96/20104 بدوي پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام  
نرگس

1-2-10078-29-1-0-0 209

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 

4130708400(چهار میلیارد و  یکصد و  سی میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 546.39  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 583296000(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  

دویست و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می گردد..

جریمه 347.2  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 1/96/20104 بدوي پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام  
نرگس
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  316 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1479.1 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 6.2 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 73.12 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ) که از این مقدار بسطح 14.93 متر مربع مربوط به مسقف نمودن پاسیو در همکف  

.جهت تامین پارکینگ می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 73.12 متر مربع که از این مقدار بسطح  -3

.14.93 متر مربع مربوط به استفاده از فضاي روي سقف پاسیو همکف می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی  چهارم جمعاً به سطح 261.09 مترمربع ( -4

هر طبقه 87.03 متر مربع) که از این مقدار بسطح  84.9 متر مربع بصورت پیش آمدگی غیر 
مجاز به سمت معبر در حد شرق می باشد ( پیش آمدگی هر طبقه 28.3 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم  به سطح 113.60مترمربع  که از این مقدار  -5
بسطح  26.57 متر مربع  مربوط به عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم و بسطح 28.3 

.متر مربع بصورت پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر در حد شرق می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6

 به بناي مفید در همکف به سطح 0.11 متر مربع و در طبقه اول  به سطح 0.11 متر مربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 36.46 متر مربع در همکف و بسطح 310.74 متر مربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه عرض عبور 5 متر جهت گردش 90 درجه تامین نگردیده و عرض موجود  -8
4.80 متر می باشد پارکینگ شماره 6 مورد تایید نبوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ 

.می باشد
توسعه انباري در زیر شیروانی بسطح 25.24 متر مربع که از این مقدار بسطح 22.64 متر  -9

.مربع مشمول اخذ عوارض درامدي از باب احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 57.52 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -10

.می باشد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 143.41 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 240,928,800
(دویست و  چهل میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 143.41  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20108 بدوي خ سعدي   
ك فالحتی 
نبش ك12
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با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 2286-13960132 مورخ 96/2/30 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2.25برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

417,916,800(چهارصد و  هفده میلیون و  نهصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 55.28  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین داراي پروانه ساختمانی به شماره 
499 مورخ  94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت با زیرشیروانی  شامل  8 واحد مسکونی 

با زیر بنا کل 1354.11 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم بدون رعایت عقب سازي در طبقه 4 اقدام به احداث نموده ، عملیات 
ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي می باشد و با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 7.79 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 23.37مترمربع (هر طبقه 7.79 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 24.12 مترمربع که از این مقدار به سطح 16.33مترمربع عدم -

.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح  4.74 مترمربع -

برابر صورتجلسه مورخ 96/04/13 کارگروه منطقه یک و با استناد به بند 19 مورخ 92/08/05 
کمیسیون ماده 5 مشمول تبصره 7 نمی گردد و این گزارش اصالحی و جهت پاسخ به 

کمیسیون ماده صد می باشد .در مجموع ، اضافه بنا کمتر از 5 % می باشد . حالیه درخواست 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.طی بازدید 

. مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداري می باشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

بدون مجوز، به مبلغ  41,075,000(چهل و  یک میلیون و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.86  0.5
 

1100000  , 1394 دیوار گذاري 1396/03/09 1/96/20109 بدوي باالکویخ  خ  
 عرفان

1-1-10404-73-1-0-0 211

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک قطعه زمین محصور داراي دیوارگذاري بدون مجوز بطول 59.66 
متر و مشتمل بر یک چشمه اتاق بسطح 12.20 مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز بسطح 
4 مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 1394 و در حد سفت کاري می باشد که با توجه به 

کاربري کال  مازاد بر تراکم می باشد برابر خط پروژه 1-1 مورخ 96/02/12 بسطح 0.25 
مترمربع در تعریض کوچه 8 متري موجود و بسطح 19.05 مترمربع در تعریض خیابان 55 

متري آتی قرار خواهد گرفت جمعا بسطح 19.30مترمربع در تعریض می باشد  حالیه تقاضاي 
پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي جهت تعیین کاربري را دارند . مراتب جهت صدور 

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

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,847,297,600(دو میلیارد و  
هشتصد و  چهل و  هفت میلیون و  دویست و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 282.47  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/20110 بدوي 0-0-1-97-10037-1-1  گلسار 102 212

در خصوص تغییر جانمایی در زیر زمین به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت 
اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

 راي به اخذ جریمه به مبلغ 85,747,200(هشتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  چهل و  
هفت هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 51.04  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
547,629,600(پانصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  بیست و  نه هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 325.97  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  276 مورخ  94/12/19 با زیر بناي کل  2000.78 مترمربع در 5 طبقه روي همکف و 

زیر زمین با انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در حد اجراي ستون طبقه چهارم و اسکلت تا این مرحله می باشد.  به استناد نقشه برداري 
ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به 

:شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بنا در زیر زمین بدلیل تغییر جانمایی بسطح 51.04 متر مربع که از این مقدار   -1
بسطح 12.56 متر مربع بصورت پیش روي زیر زمین به سمت دو متر حیاط خلوت و مابقی 

.پیشروي به سمت حیاط اصلی می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 54.8 مترمربع -2

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 47.88 متر مربع -3
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 179.79مترمربع (  -4

هر طبقه 59.93 متر مربع)
در هنگام صدور پروانه به سطح 43.12 متر مربع در همکف و بسطح 282.85 متر مربع  -5

در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
 .در پروانه صادره در همکف استخر داشته که حالیه استخر به زیر زمین منتقل شده است -6
از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 96/12/19 کمیسیون ماده صد مبنی  *******

بر جریمه بوده که پرداخت نمودند. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

اضافه بنا بسطح 73.74 متر مربع در طبقه پنجم -1
ضمناً در بام داراي سقف روباز مشاعی بسطح 128.46 متر مربع بوده که جز زیر بنا لحاظ 

.نگردید
از بابت مورد فوق داراي راي بدوي مورخ 97/7/17 کمیسیون ماده صد می باشد. عملیات 

ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده  که داراي مغایرت یکدست ساز از بابت احداث انباري 
بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 3.550متر مربع می باشد. درخواست بروز رسانی جهت صدور 

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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي داخل تراکم، با اعمال ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,579,200(یک میلیون و  پانصد و  

هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 4.7  0.1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 1/96/20112 بدوي شهرك   
شهید 

بهشتی 
نبش 

گلستان6

1-1-10060-2-1-0-0 213

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات (به دلیل 
حجم باالي تخلف در سطح طبقات) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,414,476,000
(یک میلیارد و  چهارصد و  چهارده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 187.1  2.25
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
به شماره 482 مورخ 1391/11/03 به صورت 4 طبقه روي پیلوت یا 3 طبقه  2 باب مغازه 
بسطح 30 مترمربع و بالکن در حد یک سوم  با زیر بناي 613 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در سفتکاري  میباشد و مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مغایرت و افزایش بنا مازاد بر تراکم و خارج 

:طول 60% بشرح ذیل  میباشد
 افزایش بنا در همکف بسطح 44.46 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 37.24 مترمربع-2
تبدیل 2باب مغازه به 3 باب  بنا بسطح 67.24 مترمربع-3

افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 9.31 مترمربع-4
افزایش سطح بالکن تجاري بسطح 10.95 مترمربع-5

افزایش بنا در طبقات دوم و سوم  بسطح 88.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 6-44.44
 مترمربع میباشد

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 44.45 مترمربع  میباشد الزم به توضیح است که مالک -7
 در این طبقه  بسطح 75.76 مترمربع از زیربنا را بصورت  تراس روباز اجرا نموده است

کاهش سطح پیش آمدگی در طبقات دوم تا چهارم بسطح 5.67 مترمربع که از این مقدار -8
.براي هر طبقه بسطح 1.89 مترمربع میباشد

افزایش بنا راه پله به بام بسطح 4.70 مترمربع-9
الزم به توضیح است با توجه به تاریخ پروانه براي 4 واحد مسکونی نیاز به 2 واحد پارکینگ و 
براي 3 باب مغازه نیاز به 2 واحد پارکینگ تجاري میباشد که با توجه به وضع موجود رعایت 
پارکینگ میگردد.ضمناً هرگاه پارکینگهاي موجود تجاري به واحدهاي مسکونی اختصاص 

.یابد کسري پارکینگ تجاري متعاقباً قابل بررسی خواهد بود
ضمناً پروانه ساختمانی درمرحله صدور در حد تراکم بوده است.شایان ذکر است مغازه هاي -
قدیمی ملک مورد نظر که در مسیر قرار دارد تا کنون تخریب نگریده و درحال حاضر در حال 

بهره برداري بوده و با توجه به اینکه قسمتی از ملک مورد نظر در نبش کوچه تا کنون اجرا 
.نشده ، تا این مرحله رعایت پخ دوگذر نگردیده است

دیوار حائل حد جنوب تاکنون اجرا نشده است. الزم به ذکر است سرویس بهداشتی به سطح 
حداقل 1/20 مساحت مغازه تا کنون لحاظ نگردیده که می بایست در هنگام پایانکار اجرا 

.گردد.الزم به ذکر است درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
حالیه  در پاسخ به نامه بشماره ش ر -68850 -1396 مورخ 1396/01/19 از دبیرخانه 

کمسیون ماده صد درخصوص اعالم متراژ هرکدام از مغازه ها به تفکیک ،از حد شمال غربی 
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:بطرف شمال شرقی بترتیب بشرح ذیل میباشد
مغازه بشماره فرضی 1 در نبش کوچه به مساحت 23.67 مترمربع و داراي بالکن *******

بسطح7.91 مترمربع
مغازه بشماره فرضی 2 در وسط مغازه ها به مساحت 31.42 مترمربع و داراي *******

بالکن بسطح 13.04 مترمربع
.مغازه بشماره فرضی 3  به مساحت 12.15 مترمربع و فاقد  بالکن میباشد*******

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

*****************************************
الزم به توضیح است بنا به درخواست  مالک وطی آخرین بازدید بعمل آمده مالک نسبت به 
ردیف سوم گزارش فوق در خصوص تبدیل 2باب به 3 باب ، راساً  اقدام به اعاده آن به حالت 

.اول و تبدیل به همان 2 باب نموده اند
مغازه بشماره فرضی 1 در نبش کوچه و در حد غرب ملک  به مساحت 41.65 *****

مترمربع و داراي بالکن بسطح 14.30 مترمربع
مغازه بشماره فرضی 2 در حد شرق ملک به مساحت 25.59 مترمربع و داراي بالکن *****

بسطح 6.65  مترمربع
بنابر این تخلف ردیف 3 از فرم تحلیل حذف گردیده و قابل ذکر است طبق ضوابط پروانه 2 

.باب مغازه با مساحت کمتر از 100 مترمربع نیاز به تامین پارکینگ نخواهد داشت
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم می گردد

.عملیات ساختمانی در حد سفتکاري میباشد

رأي بدوي نقض و به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه در 
کاربري و تراکم مجاز رأي به اخذ جریمه برابر یک پتجم ارزش سرقفلی معادل 

799000000(هفتصد و  نود و  نه میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 47  0
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 با عنایت به اصالح سال وقوع تخلف و با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي 
صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي 
بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا  با تایید ضریب راي بدوي جریمه بملغ 

120000000(یکصد و  بیست میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با عنایت به اصالح سال وقوع تخلف و با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي 
صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي 
بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا  با تایید ضریب راي بدوي جریمه بملغ 

27,000,000(بیست و  هفت میلیون ) ریال  صادر می گردد.

جریمه 9  2.5
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه اپارتمان مسکونی واقع درطبقه 
اول داراي پروانه وپایانکار از شهرداري بوده که داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می 

مالک بدون مجوز بسطح حدود47مترمربع از پارکینگ اختصاصی را تبدیل به یکباب : باشد
مغازه با سطح ذکرشده باارتفاع 2/45متر نموده و همچنین راه پله درمحوطه حیاط به منظور 
دسترسی واحد بصورت افزایش بنا بسطح حدود 9مترمربع بصورت فلزي به منظور دسترسی 
به حیاط  را نموده که با توجه به تبدیل پیلوت به مغازه و همچنین حذف پارکینگ مسکونی 
دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد.ضمناً کل ملک به صورت دو واحد مسکونی با راه عبور 
مجزي می باشدکه درخصوص تفکیک حیاط مشاعی داراي رضایت نامه همسایه مشاع می 

.باشد
مغازه فوق الذکربصورت پوشاك بچه گانه با نام تجاري (کودك من) در حال فعالیت می 
باشد.ضمناً بابت احداث مغازه یک بار به کمیسیون ماده 5 ارجاع شده که با مخالفت 

از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه از کمیسیبون .کمیسیون مربوطه مواجه گردیده اند
ماده صد به پیوست می باشد که در آن سال وقوع تخلف 1394 قید شده لکن قسمتی از راي 
صادره در سال 1390 می باشد حالیه مالک نسبت به سال وقوع تخلف معترض بوده و با توجه 
به گزارش هیئت 3 نفره کارشناسی دادکستري که سال صدور پروانه کسب را مبناي ارزش 
سرقفلی قرار داده اند تقاضاي اصالح سال وقوع تخلف را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

.تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 2244-13960132 مورخ 96/02/28کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 
تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 3برابر ارزش معامالتی 
بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 3,381,436,800(سه 

میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 335.46  3
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در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 

شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 33.25  0
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 276 مورخ 1392/09/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 578.03 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و مالک برابر نقشه برداري ارائه شده و بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام 

:به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 64.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 61.60 مترمربع -
اضفه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 195.87 مترمربع ( هر طبقه 65.29  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 3.69 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به خیابان می 
باشد )

توسعه زیر شیروانی به سطح 13.92 مترمربع -
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات اول تا چهارم از 1 به 2 افزایش ***
یافته، در طبقه اول مساحت واحد کوچکتر به سطح 71 مترمربع بوده و مقدار 61.60 مترمربع 
اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 9.4 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحد و 

در طبقات دوم تا چهارم  مساحت واحد کوچکتر به سطح 73.24 مترمربع بوده و مقدار 
65.29 مترمربع اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 7.95 مترمربع با عنوان 

***افزایش تعداد واحدها  لحاظ می گردد
با توجه به افزایش واحد داراي 1 عدد کسري پارکینگ می باشد. ( پارکینگ شماره 6 مورد  -

تایید نمی باشد )
.در زمان صدور پروانه از خارج  تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -

الزم به توضیح است در قسمت حیاط مشاعی 2 عد پاسیو هر کدام به سطح حدود 12 
.مترمریع ( 2* 6 ) وجود دارد که ابعاد آن طبق ضوابط رعایت نگردیده است

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

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید ظر ماده صد مورخ 1396/05/21 مبنی 
.بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
در خصوص رعایت عقب نشینی و پخ 2 گذر نیاز به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري با 

.توجه به خط پروژه زمان پروانه می باشد
.برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/04/11 فاقد عقب نشینی می باشد

ضمناً با توجه به تزاحمی بودن پارکینگ شماره 4 و 5 داراي یک واحد کسري پارکینگ 
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.تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 

صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/16 1/96/20130 بدوي بلوار  
دیلمان 
شهرك 
بهشتی 

بوستان 3

1-1-10280-1026-1-0-0 216

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات (به دلیل 
حجم باالي تخلف در سطح طبقات) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,661,422,400

(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  بیست و  دو هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 352.04  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 67.86 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 416 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 
با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم با زیر بناي کل 353.26 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و  برابر نقشه 

:برداري ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 15.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 212.97 مترمربع ( هر طبقه 70.99 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 84.53 ( که از این مقدار به سطح 70.99 مترمربع به  -

صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
 احداث انباري زیر شیروانی به سطح 18.6 مترمربع -

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 20.87 مترمربع -
الزم به ذکر است با توجه به اینکه طبقات دوم و چهارم از حالت دوبلکس به 1 واحد ***

مستقل تبدیل گردیده، بنا بر این طبقه دوم به سطح 40.7 مترمربع و طبقه چهارم به سطح 
.27.16 مترمربع به صورت افزایش تعداد واحد در فرم تحلیل لحاظ می گردد
.با توجه به افزایش واحد از 2 به 4 داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد

.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج  تراکم  ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/05/07 مبنی 

.بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

*****************************************************
الزم به توضیح است با توجه به آزمایش انجام گرفته در محل به همراه معاونت محترم منطقه 

.، پارکینگ شماره 3 مورد تایید قرار گرفته است
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 

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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه پنجم 

(به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 406,224,000
(چهارصد و  شش میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 60.45  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 1/96/20131 بدوي علی اباد  
باالتر از 

بانک 
 صادرات

1-2-10086-43-1-0-0 217

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم ، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 979,776,000(نهصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد 

و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 194.4  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 565,135,200(پانصد و  شصت و  پنج میلیون و  
یکصد و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 336.39  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد
داراي پروانه مسکونی به شماره 381 مورخ 94/12/27 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 

10واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 1448.69مترمربع می باشد که 
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 

عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی می باشد و با توجه 
:به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 38.88 مترمربع با توجه به حذف سایبان ضمنا ارتفاع پیلوت  -
.بیش از حد مجاز است

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 155.52مترمربع (هر طبقه 38.88  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 60.45مترمربع که از این مقدار به سطح 21.57 مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

.با توجه به تامین 9 باب پارکینگ ، یک واحد کسري پارکینگ دارند-
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 336.39 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
پس از گزارش فوق برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند 

خالف جدیدي مشاهده نشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه درخواست صدور 
گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت 

.برو.زرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 17,085,938(هفده میلیون و  هشتاد 
و  پنج هزار و  نهصد و  سی و  هشت) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/09 1/96/20132 بدوي خیابان 
سعدي 
کوجه 

فالحتی 
کوچه 
هشتم
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 

بناي بدون مجوز، به مبلغ  44,364,206(چهل و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت و  
چهار هزار و  دویست و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 55.64  1.75
 

455625  , 1386 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 57.68 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 

111.28 مترمربع می باشد. ازبابت احداث بنا در همکف به سطح 55.64 مترمربع داراي سوابق 
در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد. عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی جدید به 
ضمناً داراي 1 واحد  - احداث بنا در طبقه اول به سطح 55.64 مترمربع -:شرح ذیل می باشد

اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف برابر فیش برق .کسري پارکینگ می باشد
برابر خط پروژه شماره 4-1 مورخ 1396/02/11 فاقد عقب نشینی می .پیوستی 1386 می باشد
مراتب جهت پاسخ نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1395/12/15 و صدور دستور مقتضی .باشد

.تقدیم می گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي جعفر فعال چوکامی بشرح افزایش بنا در همکف و  
طبقات اول تا چهارم  جمعاً به متراژ 49.45 مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به متراژ 

13.19 مترمربع با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 49.45 مترمربع  و 

0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 13.19 متر مربع جمعاً  بمبلغ   354463200
(سیصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  شصت و  سه هزار و  دویست)ریال 

صادر و اعالم میدارد. 

جریمه 62.64  0.5
 2 
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 1/96/20134 بدوي گلسار  
ابتداي بلوار 
گلسار دوم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 67 مورخ 
1394/05/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 291.50 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد سفتکاري میباشد که مالک تا 
این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

:داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60% بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا درپیلوت همکف بسطح 7.65 مترمربع وکاهش سایبان بسطح 0.06 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 22.95 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 7.65 -2

.مترمربع میباشد
افزایش بنا در زیرشیروانی مجموعاً بسطح 12.12 متر مربع میباشد که جزئیات آن بشرح -3

:ذیل میباشد
افزایش بنا در موتورخانه و تاسیسات زیرشیروانی بسطح 2.40 مترمربع ضمناً  با توجه به -
عدم رعایت مساحت مجاز موتورخانه و تاسیسات در زیرشیروانی(12 مترمربع) داراي بناي 

  .خارج تراکم  بسطح 1.02 مترمربع صرفاً جهت اخذ عوارض در آمدي میباشد
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 8.08 مترمربع-

افزایش بنا در زیرشیروانی (انباري)بسطح 1.64 مترمربع ضمناً  با توجه به عدم رعایت -
مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی(5 مترمربع) داراي بناي خارج تراکم  بسطح 0.64 

  .مترمربع صرفاً جهت اخذ عوارض در آمدي میباشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4

به بناي مفید درهمکف بسطح 1.27 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.46 متر 
مربع ( هر طبقه 1.82متر مربع )

 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است
 .ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 13.19 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-

ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) و نصب درب سواره رو در هنگام 
.پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند

طی آخرین بازدید بعمل آمده مورخ 1396/06/27 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده *****
.است.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون )  ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/09 1/96/20136 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

گلسار بلوار 
سمیه نبش 

 خ 130

1-1-10092-6-1-7-0 220

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در طبقه دوم و احداث یک طبقه مازاد  با توجه به گزارش کارشناس و اصالح 

متراژ  با ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  1,877,345,250(یک 
میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  دویست 

و  پنجاه)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 206.87  2.75
 

3300000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده دو دستگاه آپارتمان داراي بالمانع از شهرداري بوده که مجوز تعمیرات 
جزیی دریافت نموده اند طی بازدید بعمل آمده مالک  بر خالف مجوز صادره اقدام به توسعه 

بنا در طبقات مذکور نموده که داراي سوابق گزارش بشرح ذیل می باشد و باي آن راي 
 : جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده است که مبلغ جریمه را پرداخت نموده اند

توسعه بنا در طبقه دوم بسطح  34.36 مترمربع که قسمتی از آن بسطح 7.63 مترمربع -
.پیش آمدگی غیرمجاز بسمت شارع و یکدست ساز می باشد

احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 160.63مترمربع که بسطح 71.60 مترمربع آن -
بصورت تراس روباز  و بسطح 5.83 پیش آمدگی غیرمجاز بسمت شارع بصورت تراس رو باز 

.می باشد
احداث راه پله داخلی از طبقه دوم به سوم بسطح 2.54مترمربع که مساحت آن در بند 2 -

 لحاظ شده
 . با توجه به افزایش بنا بصورت طبقه مازاد یک باب کسري پارکینگ دارد

ضمنا مالک طبق نقشه ارائه شده در نظر دارد از واحد مذکور بصورت مسکونی بهره برداري 
. نماید

حالیه طی بررسی مجدد پرونده مشخص گردید که پالك ثبتی اي در در راي کمیسیون صادر 
شده اشتباه بوده و پالك صحیح 5168 سنگ 55 قطعه 6 می باشد ضمنا مساحت اضافه بناي 
طبقه دوم  با توجه به اشتباه بودن پالك ثبتی 46.24 مترمربع می باشد که مساحت 34.36 
مترمربع آن داراي راي بوده و بسطح 11.87 مترمربع داراي مابه التفاوت می باشد مراتب با 

توجه به درخواست متقاضی جهت  اصالح راي کمیسیون ماده صد  و صدور دستور تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2053900800(دو میلیارد و  

پنجاه و  سه میلیون و  نهصد هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 203.76  3
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/10/26 1/96/20140 بدوي گلسار 
  ارکیده

1-1-10145-14-1-0-0 221
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 319 مورخ 92/10/18 با زیر بناي کل 1271.9 مترمربع در  5.5 طبقه با زیر شیروانی 

صادر گردیده است. قبالً در مرحله اجراي ستون همکف و آماده سازي سقف اول داراي 
:سوابق به شرح زیر بوده است

 اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 27.24متر مربع -1
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه 190.44 متر مربع -2

از بابت تخلفات فوق  داراي راي تجدید نظر مورخ 93/6/18 مبنی بر پرداخت جریمه  ***
می باشد. عملیات در مرحله نازك کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده گزارش 

:جدید و تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 26.15 متر مربع که قبالً  بسطح 27.24 متر مربع داراي سوابق  -1

 جریمه بوده است.( بسطح 1.09 متر مربع داراي اضافه جریمه می باشد.)
اضافه بناي تراکمی در همکف بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید بسطح 1.14 متر  -2

مربع
افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح  104.6 متر مربع ( هر طبقه 26.15 متر  -3

مربع)
اضافه بنا در طبقات پنجم بسطح 78.15 متر مربع که از این مقدار بسطح 52 متر مربع  -4

.بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 19.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 9.27 متر مربع داراي  -5

.انباري بزرگتر از 5 متر مربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد
با توجه به 5 واحد که بزرگتر از 180 متر مربع می باشد نیاز به 10 واحد پارکینگ بوده که  -6

.رعایت پارکینگ 2 به 2 با تزاحم گردیده است

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

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

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,011,225,600(یک میلیارد و  یازده میلیون و  دویست و  بیست 
و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.48  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20141 بدوي علی آباد   
شریعتی- 6

 متري

1-2-10492-11-1-0-0 22
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  430 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  353.8 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 6.12 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.62 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 112.86مترمربع ( هر  -3

طبقه 37.62 متر مربع)
.در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند -4

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 37.62 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -5
.می باشد

.رعایت پارکینگ می گردد

:ضمناً
مساحت زیر شیروانی بسطح 9.9 متر مربع کاهش یافته و انبار زیر شیروانی حذف  /--

.گردیده است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

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

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
4735-96/01/15 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   400000000(چهارصد 
میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 93.26  0
 

303750  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/06 1/96/20145 بدوي جاده فخب 
نبش کوچه 

شکوفه

1-1-10633-18-1-0-0 22
3

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
4735-96/01/15 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   100000000(یکصد 
میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 51.22  0
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ راي به 

جریمه به مبلغ 232500000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب مغازه فاقد مجوز با پوشش صد در صد که قسمتی از آن 
آجري و بتنی و قسمتی که در سال جاري توسعه یافته (51.22 مترمربع ) بصورت فلزي  اجرا 
شده است . عرصه فاقد سند و مساحت آن برابر نقشه برداري ارائه شده  144.48 مترمربع 

می باشد با توجه به کاربري کال خارج از تراکم می باشد قدمت بناي قبلی سال 1382 بوده که 
در سال 1395 توسعه یافته است .برابر ضوابط قدیم دو باب کسري پارکینگ دارد  . درحال 
انجام تعمیرات  بوده که توسط عوامل شهرداري متوقف گردیده است .جهت تعیین میزان 

دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک روي خط پروژه می باشد . تقاضاي پرداخت خالفی را 
.دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باعنایت به حجم کم تخلفات در سطح ، 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 14,430,500(چهارده میلیون و  چهارصد و  سی هزار 
و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.31  0.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/26 1/96/20147 بدوي قبل قلی  
پور  ك 

طالقانی - 
دومین 

کوچه سمت 
چپ

1-2-10355-35-1-0-0 22
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده  داراي پروانه مرحله اول مسکونی به شماره 485  مورخ 94/12/27 
به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 366.35 مترمربع می 
باشد که در مرحله اجراي اسکلت سقف اول و میلگرد گذاري ستون هاي طبقه اول داراي 

:سوابق به شرح زیر بوده است
اضافه بنا در همکف به سطح 2.98 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 2.98مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.53 و در طبقه اول  -

 . بسطح 1.53 مترمربع می باشد
که پس از ان بر اساس راي مورخ 95/12/4 کمیسیون ماده صد با پرداخت جریمه پروانه 
مرحله دوم صادر گردید. حالیه عملیات در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 2.98 متر مربع -1

 کاهش راه پله در طبقه اول و تبدیل به بناي مفید بسطح 2.4 متر مربع -2
 کاهش راه پله در طبقه دوم و تبدیل به بناي مفید بسطح 3.93 متر مربع -3

کاهش راه پله به بام بسطح 0.69 متر مربع
.رعایت پارکینگ می گردد

حالیه درخواست  پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

22
4

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 72.65 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/20 1/96/20150 بدوي گلسار 122  
بهار 9

1-1-10395-15-1-0-0 22
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 1,713,096,000(یک میلیارد و  هفتصد و  سیزده میلیون و  

نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 203.94  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 187,521,600(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و 
 پانصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 111.62  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 1/96/20150 بدوي گلسار 122  
بهار 9

1-1-10395-15-1-0-0 22
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 56 مورخ 
1393/05/21 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 510.35 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال 
بهره برداري میباشد که مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري 

ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60% بشرح 
:ذیل  میباشد

افزایش بنا در همکف با توجه به حذف سایبان بسطح 40.09 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 160.24 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 2-40.06

. مترمربع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 2.72 مترمربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4
 به بناي مفید در همکف بسطح 0.89 مترمربع

افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد  که به کسر مساحت تخلف در طبقه چهارم داراي  -5
مساحت تبدیل واحد بسطح 72.65 مترمربع میباشد.(در زمان صدور پروانه طبقه 3 و 4 

بصورت دوبلکسی بوده و حالیه هر کدام یک واحد مجزا میبا شد)
با توجه ضوابط بر ساز مجاز به نصب 2 درب سواره رو 3 متري بوده که حالیه داراي 2  -6

درب به ابعاد 4.36 و 2.60 متر میباشد که با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه فاقد پارك 
.حاشیه اي بوده ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي خواهد داشت

در هنگام صدور پروانه به سطح 111.62 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-7
 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است

.ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
الزم به توضیح است ملک فوق الذکر از بابت شکواییه ملک مجاور مبنی براینکه قسمتی از 
نماي ساختمان ایشان در هنگام ساخت و ساز متشاکی تخریب گردیده است  داراي سوابق 
گزارش در سیستم یکپارچه شهرداري میباشد.که برابر عکس پیوست مالک اقدام به رفع 
مشکل و ترمیم ساختمان شاکی نموده و از بابت آن داراي رضایت نامه ازشاکی ،ثبت شده 
دردفترخانه 117 رشت بپیوست میباشد.ضمناً با توجه به عرض موجود معبر نیاز به انعکاس 

.وضع ملک بر روي خط پروژه میباشد.درخواست گواهی عدم خالف را دارند
خط پروژه بشماره 2-1 مورخ 1395/11/11 ملک مورد نظر فاقد عقب نشینی  *******

اعالم گردیده اما برابر وضع موجود ساختمان مورد نظرداراي عقب نشینی حدوداً بسطح 3 
مترمربع از نماي ساختمان میباشد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 

.میگردد

22
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 1694-13950132 مورخ 96/02/17 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1.75برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

641,390,400(ششصد و  چهل و  یک میلیون و  سیصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 109.08  1.75
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/11 1/96/20152 بدوي گلسار  
خ169 فرعی 

کوچه 169

1-1-10153-35-1-0-0 22
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/07/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 45.67 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 76,725,600
(هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 45.67  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 194مورخ 94/10/27 
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 437.44 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 27.27 مترمربع با توجه به حذف سایبان -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 81.81 مترمربع (هر طبقه 27.27 مترمربع ) -
کاهش بنا در زیرشیروانی  به سطح 2.24 مترمربع -

.رعایت پارکینگ می گردد -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  45.67 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره برداریست  

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 303307200(سیصد و  سه میلیون و  سیصد و  

هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 180.54  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/20170 بدوي گلسار  
ابتداي بلوار 
گیالن جنب 
خانه هاي 
سازمانی 
نیروي 

 انتظامی

1-1-10166-39-1-0-0 22
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و باستناد نامه شماره 16841-13960131 مورخ 
1396.06.21 (کارشناسی ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن)با 
توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان در خصوص یک طبقه مازاد راي به جریمه به 

مبلغ2,099,865,600(دو میلیارد و  نود و  نه میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج هزار 
و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 208.32  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا (23234 مورخ 96.02.31) زائد بر مساحت مندرج 

در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات 

راي به جریمه به مبلغ642,196,800(ششصد و  چهل و  دو میلیون و  یکصد و  نود و  
شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 63.71  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 220 مورخ 1394/11/25 به صورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب 
سازي در طبقه پنجم در 5 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1532.35 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.08 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 28.64 مترمربع ( هر طبقه 7.16 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 13.99 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.83 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه ششم به سطح 208.32 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 42.18 مترمربع ( با توجه به احداث  -
یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع، به سطح 2.31 مترمربع داراي خارج تراکم جهت 

محاسبات درآمدي می باشد )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 180.54 متر مربع ( تبصره 7) -
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات فوق الذکر داراي 

سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 
.1396/09/14 می باشد

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
.به روز رسانی گزارش صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

22
7

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 1097-13960132 مورخ 96/2/4کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 189,000,000

(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 22.5  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20171 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-174-1-0-0 22
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1395/07/01به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 601 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام فونداسیون 
بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 14.68 مترمربع -1

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2
به بناي مفید در همکف به سطح 7.82 متر مربع

.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7 ) استفاده ننموده اند
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

22
8

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، به مبلغ  1,214,035,200(یک میلیارد و  دویست و  چهارده میلیون 

و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 240.88  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20174 بدوي بلوار  
شهداي 

گمنام- ك 
شهداي 
  گمنام 1

1-2-10444-148-1-0-0 22
9

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 132,720,000(یکصد و  سی و  دو میلیون و  
هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 86 مورخ 1394/07/01 و تمدید 
پروانه 1395/06/09بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي 554/6 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 60/22 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 180/66 متر مربع (هر طبقه 60/22 متر مربع)-2
کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 50/66 متر مربع (انباري احداث نگردیده)-3

اضافه بناي خارج از تراکم  بمساحت 79 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-4
توضیح اینکه نقشه هاي زمان پروانه فاقد آسانسور بوده ولی حالیه ساختمان داراي باکس 

.آسانسور میباشد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(درب ورودي سواره رو نصب نگردیده )
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ********

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

22
9

باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري و حصارکشی بدون آنکه بنایی بر روي عرصه 
احداث گردد، قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و نظریه شماره �±�7/2626

82/4/10 و �7/4147±�90/9/20 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مطلب فوق می باشد لذا 
به رد آن اظهارنظر می گردد. پرونده جهت اقدام مقتضی به شهرداري ارسال می گردد 

تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید.  

سایر 151.7 1100000  , 1394 دیوار گذاري 1396/03/16 1/96/20175 بدوي جاده انزلی  
روبروي 
سایپا  خ 

عرفان بعد 
از تاالر زند 
جاده کوي 
یخ   جنب 
ارایشگاه 
زنانه چهره

1-1-10715-26-1-0-0 230

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده بصورت سه قطعه زمین  
محصور متصل به هم داراي دیوارگذاري فاقد مجوز بطول کل 151.70متر و به مساحت هاي 
219و215.50و211مترمربع و یک کوچه شخصی بسطح 113مترمربع می باشد که قسمتی از 
کوچه توسط همسایه تصرف شده است  قدمت دیوارگذاري حدود 2 سال و با مصالح بلوك 
می باشد . جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک روي خط پروژه می 

باشد.  درخواست صدور مجوز راه اندازي مرکز معاینه فنی خودرو را دارند. مراتب جهت 
برابر خط پروژه 4-1 مورخ 96/3/2 بسطح حدود 4 متر  ***.صدور دستور تقدیم می گردد

****.مربع در تعریض قرار دارد

230

اما در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد  با توجه به رعایت تعداد  
پارکینگ ها, با نقض راي بدوي  و ابقاء تعدا د 4 واحد مسکونی ؛ پرداخت جریمه در 

خصوص آیتم افزایش واحد اضافه به متراژ 64.32 متر مربع  مشمول هیچ یک از تباصر 
ماده صد نبوده و منتفی اعالم گردد

سایر 64.32  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/16 1/96/20176 تجدید 
نظر

فلکه جهاد   
خیابان 
توحید 

کوچه 27 
روبروي 

ساختمان 
 ساسان

1-2-10455-3-1-0-0 231

در خصوص اعتراض خانم رقیه ایزدي نسبت به راي شماره 1.95.19657مورخ 
95.12.15کمیسیون  شعبه 4 بدوي با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض و نیز همکاري مالک در ارائه 
مستندات الزم از جمله ارائه گواهی استحکام بنا؛ فلذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی 
گردد؛ ضمن نقض راي بدوي مستنداً به تبصره 2ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 1.5ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در همکف و طبقات به 
متراژ 146.09 متر مربع ونیز به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

نسبت به میزان تراکم اعطایی  به متراژ 106.61  متر مربع جمعاً به مبلغ 915398400
(نهصد و  پانزده میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد

جریمه 252.7  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 513 مورخ 
94/12/27 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  491.06 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

سقف فاقد آجرچینی و اجراي سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 26.19 مترمربع با توجه به حذف سایبان -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 102.52مترمربع (هر طبقه  25.63  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.74 مترمربع و در هر  -

طبقه بسطح 3.66 مترمربع ( مجموع طبقات 14.64مترمربع )
کاهش بنا در زیرشیروانی  به سطح  7.05 مترمربع ضمنا سقف آن بصورت دو شیبه اجرا  -

. شده است
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد  که مشمول 64.32 مترمربع مابه  -

.التفاوت افزایش واحد می باشد
. تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 106.61 مترمربع از تراکم اعطایی  
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

231

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  طبقات اول الی چهارم راي به جریمه به مبلغ1,078,627,200(یک 

میلیارد و  هفتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 160.51  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/20178 بدوي بلوار معلم  
کوچه 

فالحتی 
کوچه نسیم

1-2-10686-35-1-0-0 23
2
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  70 مورخ  95/9/16 با زیر بناي کل  555.13 مترمربع در 4.5 طبقه و در 

3 واحد مسکونی صادر گردیده است.  قبالً در مرحله اجراي فنداسیون از بابت توسعه در 
همکف به عمق 1.7 متر و بسطح حدود 16.71 متر مربع اضافه بنا داشته که از بابت آن داراي 

راي کمیسیون ماده صد مورخ 96/2/19 بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم صادر گردید. 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که تا این مرحله به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در هکف بسطح 14.68 متر مربع که قبالً بسطح 16.71 متر مربع داراي سوابق  -1

پرداختی بوده است ( بسطح 2.03 متر مربع اضافه پرداخت نموده است)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 44.04 مترمربع ( هر  -2

طبقه 14.68 متر مربع)
اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 73.55 متر مربع  -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 9.79 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 

 32.4 مترمربع
توسعه زیر شیروانی بسطح 0.73 متر مربع -5

با توجه به افزایش تعداد درب داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش  -6
 .تعداد درب می باشد. رعایت پارکینگ می گردد

داراي کسري فضاي باز بسطح 8.23 متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 11.71 متر مربع  -7
.می باشد

درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

23
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 2769-13960132 مورخ 18/11/95 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

1,696,716,000(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  شش میلیون و  هفتصد و  شانزده 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 201.99  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/03 1/96/20182 بدوي سرگل به  
طرف 

هاشمی 
باالتر از 
 بهداري

1-2-10193-69-1-0-0 23
3

در خصوص     166.68   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 166.68  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه بشماره 90/02/29-36 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 

772.09 مترمربع می باشد که یک بار تمدید شده (91/07/30-141839) عملیات ساختمانی 
در حد اجراي اسکلت با سازه فلزي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 26.59 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 139.16 مترمربع (هر طبقه  34.79  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.04 مترمربع  و در هر -
  طبقه 5.14 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 8 واحد و درنتیجه مشمول مابه التفاوت افزایش  -
. تعداد واحد بسطح 166.68 مترمربع (هر طبقه 41.67 مترمربع ) می گردد

رعایت پارکینگ براي 8 واحد طبق ضوابط پروانه می گردد-
 توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 10.64 مترمربع-

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه  از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره   -
(7

.حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد . مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي مهدي صفري سیاهگورابی 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به احداث بناي مسکونی بصورت همکف و 

اول  به متراژ  132.31   مترمربع  که از این مقدار 86.82 متر مربع بناي  داخل تراکم و 
45.48 متر مربع بناي خارج از تراکم می باشد؛  بدون مجوز شهرداري با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با 
توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به 

تبصره 2و4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی نسبت به بناي داخل تراکم  بمساحت 86.82 متر مربع ونیز به پرداخت 

جریمه با ضریب 1  برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي مازاد بر تراکم مساحت 45.48  
متر مربع جمعاً  به مبلغ   283271800(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  

هفتاد و  یک هزار و  هشتصد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 132.31  0.1
 1 
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 1/96/20183 بدوي کوي 
حسینی 
کوچه 
هشتم 

کوچه گل 
محمدي

1-1-10661-31-1-0-0 23
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده با توجه به بازدید میدانی بصورت یکباب خانه با مصالح بتن مسلح و بصورت 
دو طبقه ( همکف 65.29 مترمربع   و طبقه اول 67.02 مترمربع ) در یک واحد مسکونی و با 

قدمت سال 95 که  بدون مجوز در حال احداث و در مرحله نازك کاري می باشد.کسري 
.پارکینگ ندارد

.داخل تراکم 86.83 مترمربع و خارج از تراکم 45.48 مترمربع می باشد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 1395/11/11 به مساحت تقریبی 0.50 مترمربع داراي عقب 

 .نشینی می باشد
با توجه به نامه به شماره  ش ر - 40468 - 1396 مورخ 1396/03/03 دبیر کمسیون ماده صد 

.، گزارش فوق مورد تایید می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 109,988,000(یکصد و  نه میلیون و  نهصد و  
هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.96  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 1/96/20184 بدوي حسین آباد  
پوررجب 
میدان 
کوچکی

1-2-10269-34-1-0-0 23
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  87,606,000(هشتاد و  هفت میلیون و  
ششصد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.42  3
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 89,745,000(هشتاد و  نه 
میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.16  1.25
 

3100000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/04/03 1/96/20184 بدوي حسین آباد  
پوررجب 
میدان 
کوچکی

1-2-10269-34-1-0-0 23
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 364 مورخ 93/12/28 بصورت 2 طبقه بر روي یک باب مغازه و 
بازیربناي 159.65 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 

:مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
افزایش سطح تجاري در همکف به مقدار 1.21 مترمربع-1

افزایش سطح تجاري در نیم طبقه به مقدار 8.21 مترمربع (که از این مقدار به سطح 0.08 -2
مترمربع کاهش فضاي راه پله و افزایش آن به بناي مفید و 4.33 مترمربع به صورت پیش 

آمدگی غیرمجاز به سمت معبر میباشد.)
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 11.58 مترمربع  (که از این مقدار به سطح 10.98 مترمربع -3

به صورت پیش آمدگی غیرمجاز به سمت معبر میباشد.)
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 11.58 مترمربع (که از این مقدار به سطح 10.98 مترمربع -4

به صورت پیش آمدگی غیرمجاز به سمت معبر میباشد.)
.راه پله به بام اجرا نگردیده است

داراي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به سطح 70.96 مترمربع، در زمان صدور پروانه  -6
بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات 

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

.میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,058,500,800(یک میلیارد و  پنجاه و  هشت میلیون و  

پانصد هزار و  هشتصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 210.02  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 1/96/20188 تجدید 
نظر

علی اباد  
خیام بن 
بست  
شهید 

حسینی

1-2-10086-98-1-0-0 23
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 70,039,200(هفتاد میلیون و  سی و  نه هزار و  دویست)  ریال 

در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 41.69  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 1/96/20188 تجدید 
نظر

علی اباد  
خیام بن 
بست  

شهید حسی

1-2-10086-98-1-0-0 23
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  236 مورخ  94/12/04 با زیر بناي کل  466.55 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله نازك کاري از بابت 

:تخلفات زیر داراي سوابق پرداخت جریمه بوده است

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.63 مترمربع ( ضمن  کاهش سایبان  -
پارکینگ بسطح 4 متر مربع )

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -
1.87 متر مربع

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 166.52 مترمربع ( هر  -
طبقه 41.63 متر مربع)

در هنگام صدور پروانه  بسطح 41.69 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -
اند ( تبصره 7)

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت زیربنا بسطح  7.24  -
متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)

پس از آن مجدداً مالک اقدام به احداث مغازه بصورت تبدیل  پیلوت به سطح 32.16   ****
متر مربع به تجاري نموده که داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد که از 
بابت آن داراي راي  مورخ 96/10/26 بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد. 
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***.عملیات ساختمانی به پایان رسیده است ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

188,395,200(یکصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  نود و  پنج هزار و  
دویست) ریال تایید می نماید 

جریمه 56.07  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 1/96/20189 تجدید 
نظر

پستک  
کوي 

  طالقانی

1-1-10402-329-1-0-0 23
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث بر روي زمین نسقی  که داراي  پروانه 
ساختمانی به شماره  8029/1/1/144 مورخ  93/1/24 با زیر بناي کل  285مترمربع در 2.5 
طبقه  و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می 
باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 2 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 18.69 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 18.69 مترمربع -3
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم بسطح 18.69 مترمربع -4

ضمناً در پروانه صادره در طبقه دوم به سطح  15 متر مربع داراي پیش آمدگی به سمت  -5
معبر بوده که در حال حاضر مساحت پیش آمدگی 9.82 متر مربع می باشد. (بسطح 5.18 متر 

مربع کاهش داشته است)
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 1 واحد مسکونی کاهش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  117432000(یکصد و  هفده میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.98  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20190 تجدید 
نظر

پل بوسار    
شهید مشخ

1-1-10317-68-1-0-0 23
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 1395/09/16به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 223.25 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف زیربنایی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.98 مترمربع -

.الزم به توضیح است در زمان پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده اند
.ضمناً سال وقوع تخلف 1396 می باشد

حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

23
8

در خصوص اعتراض خانم راضیه مهتدي نسبت به راي شماره  1.96.19695  مورخ 
96.2.19صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

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

مساحت 235.38 مترمربع به مبلغ   1977192000(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  
هفت میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار )  ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 235.38  2.5
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 431 مورخ 1393/12/28 و تمدید پروانه مورخ 
1394/12/09 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 9 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)با 
زیر بناي 1464/65 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

.اجرایی در حد اجراي سقف طبقه هفتم میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 100/36 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 116/76 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بمساحت 353/07 متر مربع (هر طبقه 117/69 -3

متر مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 132/39 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-5
 احداث طبقه هفتم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-6

(توضیح اینکه قسمتی از آن بمساحت 90/12 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی 
میباشد.)

 کاهش زیرشیروانی بمساحت 65/4 متر مربع بدلیل حذف انباري تا این مرحله-7
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 98/89 متر مربع اضافه بناي تراکمی -8

.دارند
توضیح اینکه در خصوص تعداد واحد هاي مسکونی پس از آجرچینی و مشخص شدن 

.معماري داخلی متعاقباv اظهار نظر میگردد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

الزم به ذکر است که در خصوص وضعیت کسري پارکینگ پس از اتمام عملیات ساختمانی و 
.اجراي درب ورودي قابل بررسی مجدد خواهد بود

توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف و اول همچنین استفاده از سقف تراکم اعطایی داراي 
 رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/95/19559 مورخ 1395/12/03 و

همچنین بابت اضاف بنا در طبقات دوم و سوم بمساحت 235/38 متر مربع داراي رأي 
کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/96/20191 مورخ 1396/03/16 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
.حالیه متقاضی  مجدداvدرخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 25  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/28 1/96/20195 بدوي علی آباد   
16 متري 

حافظ جنب 
ساختمان 

 بعثت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 368 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 544.28 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله سفت 
کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح 

:ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 5.94 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 63.08 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.77 -
 مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 6.74 مترمربع (که از این مقدار به سطح 10.28 توسعه راه پله  -
به بام و به سطح 3.54 کاهش سطح انباریها می باشد و به سطح 16.26 مترمربع خارج تراکم 

جهت محاسبات درآمدي محسوب می گردد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.68 متر مربع ( هر طبقه 0.67 متر مربع 
(

اضافه بناي خارج تراکم زمان صدور پروانه به سطح 60.72 مترمربع ( تبصره 7 ) -
بابت موارد مذکور داراي بدوي طبق صورتجلسه مورخ 1396/02/19 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد 

تجاري فاقد بالکن بمساحت 12/84 متر مربع نموده اند و بابت یکواحد کسري پارکینگ 
.تجاري دارند

الزم به ذکر است ارتفاع پیلوت حدوداv 3/40 متر میباشند که در زمان پایانکار رعایت ارتفاع 
.مجاز (2/40 متر) الزامی میباشد

تغییرات دیگري مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی با توجه به احداث تجاري درخواست بررسی و گزارش کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي مصطفی عباسی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري به مساحت 30 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 30 مترمربع بمبلغ 29484000(بیست و  

نه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار )ریال محکوم و اعالم میدارد. ضمنا  در 
اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و 

عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 30  4
 

245700  , 1383 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/23 1/96/20198 بدوي قلی پور 
-جاده 
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جنب 

نانواییی 
ولیعصر 
-نقاشی 
اتومبیل 
کالسیک
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طی بازدید میدانی بصورت یکباب مغازه ( کارگاه نقاشی ماشین) به مساحت 
تقریبی 67.80 مترمربع که حالیه متقاضی با توجه به نامه اداره ثبت ، تقاضاي دریافت سند 

.مالکیت را دارد
داراي سوابق گزارش کارشناسی قبلی به شماره 3122 مورخ 1373/03/10 و به شرح زیر می 

:باشد
(( مکان ارائه شده بصورت 4 باب دکان با زیربناي 125 مترمربع و بارانداز ها به مسااحت 218 
مترمربع بصورت انبار و کارگاه بلوك زنی و مسکونی به مساحت 151 مترمربع می باشد)) الزم 

به ذکر است که در گزارش کارشناسی مذکور فقط به نام یک باب دکان بصورت موسسه 
.کرایه اتومبیل اشاره شده است که حالیه طی بازدید میدانی در محل موجود می باشد

الزم به ذکر است که گزارش فوق الذکر بصورت کلی می باشد که قسمتی از گزارش فوق به 
مغازه مذکور مربوط می شود ولیکن در گزارش فوق به اسم بقیه مغازه ها از جمله مغازه فوق 

.الذکر اشاره اي نشده است
با توجه به اسناد ارائه شده که به صورت نسقی می باشد مغازه موجود به مساحت تقریبی  

67.80 مترمربع در دو قسمت که قسمت شرقی و متصل به خیابان آن در سال 1366 و فاقد 
مساحت در فروشنامه عادي و قسمتی که بصورت یه قطعه زمین به مساحت 30 مترمربع 

.بوده است در سال 1377 خریداري شده است
با توجه به بازدید و تعرفه میدانی متقاضی ، حالیه شش باب مغازه به صورت تاکسی تلفنی و 

سوپرمارکت و دوچرخه سازي و میوه فروشی و کارگاه نقاشی ماشین و نانوائی در محل 
موجود می باشد.که به استثنا نانوائی که در سال هاي اخیر و بدون مجاز ساخته شده است 
مابقی بصورت همزان ساز می باشد که بنا به اظهار نظر متقاضی ،  مغازه دوچرخه سازي و 

میوه فروشی قبال بصورت یک باب مغازه بوده که حالیه به دو باب مغازه تبدیل شده است و 
همچنین مساحت تقریبی 5 باب مغازه به استشناء نانوائی بصورت تقریبی 120 مترمربع می 
.باشد  که با مساحت 125 مترمربع موجود در گزارش کارشناسی فوق الذکر همخوانی دارد
(( الزم به ذکر است که گزارش فوق بصورت کلی می باشد و حالیه متقاضی با توجه به نامه 
راه و شهرسازي در خواست سند مالکیت براي یک باب مغازه را دارد فلذا  مابه التفاوت زیر 

براي یک باب مغازه می باشد))

حالیه  توجه به توضیحات فوق از بابت مساحت جلوي مغازه به مساحت تقریبی 37.80 
مترمربع داراي بالمانع فوق می باشد ولیکن حالیه موارد تخلف زیر در مورد مغازه مورد تعرفه 

:موجود می باشد
با توجه به خرید واضافه نمودن زمین پشتی مورد خریداري توسط متقاضی ، داراي توسعه -1
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بناي مغازه از مساحت 37.80 مترمربع به مساحت 67.80 مترمربع که مابه التفاوت آن 30 
..مترمربع می باشد با توجه به بازدید میدانی سال وقوع تخلف سال 1383 می باشد

.متقاضی مبادرت به تعمیرات جزئی از قبیل رنک آمیزي و کاشی کاري نموده است -2
.داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1.30 * 3 ) متر بر روي بام مغازه می باشد -3

(( از بابت مغازه فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/20198 مورخ 
1396/03/23 مبتی بر صدور راي جریمه می باشد.))

(( الزم به ذکر است که از بابت 37.80 مترمربع داراي سوابق کارشناسی و گزارش نظریه 
واحد خالف ساختمانی و همچنین مصالحه شهردار وقت مورخ 1368/11/25 مبنی بر پرداخت 

جریمه می باشد.))
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 1395/12/04 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 

10.34 مترمربع از حد شرق در تعریض خیابان 24 متري اصالحی می باشد.مراتب جهت 
.دستور بحضورتان تقدیم می گردد

 
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 

دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
981,237,600(نهصد و  هشتاد و  یک میلیون و  دویست و  سی و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 194.69  1.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 42 مورخ 1395/07/16 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 8 واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 1307.18 مترمربع میباشد، پروانه مرحله دوم مورخ 95/08/29 
صادر گردید.حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده تا این مرحله بر خالف مدلول پروانه داراي 

:اضافه بناي مازاد برتراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 35.07 مترمربع (که از بابت 23.25 مترمربع داراي سوابق  -

در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد)
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.87 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به سطح 140.28 مترمربع (هر طبقه به سطح 35.07 مترمربع) -
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات به سطح 39.72 مترمربع (هر طبقه به  -

سطح 9.93 مترمربع)
کاهش راه پله به بام به سطح 3.20 مترمربع

.رعایت حد نصاب فضاي سبز و فضاي باز میگردد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ برابر ضوابط میگردد

مراتب با توجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 
.تقدیم می گردد

24
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (طبقه سوم)، با اعمال 

ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 187,950,000
(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 44.75  1.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 1/96/20206 بدوي بلوار  
دیلمان 

احمد پناه

1-1-10463-8-1-0-0 24
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1مورخ 
1392/02/30بصورت 3 طبقه روي پیلوت  در 3 واحدمسکونی با زیر بناي 226.35 مترمربع 
میباشد.حال عملیات ساختمانی در اتمام بتن ریزي سقف طبقه سوم متوقف گردیده و مالک 

از بابت تخلفات ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم بشرح ذیل داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون بدوي ماده صد مورخ 

1392/09/02 و تجدید نظر ماده صد مورخ 1392/09/25 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده 
:و برابر فیش پرداختی پیوست اجراي حکم نموده است

((1- اضافه بنا در همکف به سطح 44/75مترمربع
 اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 89/50مترمربع -2

.رعایت ارتفاع مجاز پیلوت و اجراي دیوار حایل بام تازمان پایانکار الزامیست -3
ضمنا رعایت درز انقطاع نگردیده و الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 

50/35 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده است.))

الزم به توضیح است برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستري مورخ 1392/10/17 اسکلت 
ساختمان در مرحله اتمام سقف طبقه سوم بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده تا این 

: مرحله داراي
حالیه اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 44.75 مترمربع می باشد

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 51.89مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 87,175,200
(هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 51.89  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 1/96/20207 بدوي گلسار 
گالیل خ 

158    الدن
 

1-1-10095-22-1-0-0 24
4

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 2910-13960132 مورخ 96/3/10 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 3برابر ارزش معامالتی 
بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 297,763,200

(دویست و  نود و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 29.54  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 512 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 714.65 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 
سقف اول  بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به تخلف ساختمانی 

:به شرح ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 29.54 مترمربع -

ضمناً در زمان صدور پروانه به سطح 51.89 مترمربع از خارج تراکم ( تبصره 7 ) استفاده  -
.نمودند

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

24
4

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,442,179,200(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  دو میلیون و  
یکصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 214.61  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 1/96/20208 بدوي علی آباد  
جنب فلکه 
قلی پور  

پشت 
ساختمان و 

مصالح 
 احسان

1-2-10720-22-1-0-0 24
5

در خصوص     53.73   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 53.73  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  343 مورخ  93/12/26 با زیر بناي کل  513.95 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
بوده که هنوز تیغه گذاري داخلی انجام نگرفته است. به استناد نقشه برداري ارائه شده، 

مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 
افزایش بناي خارج از تراکم در  -2خارج از عمق 60% به طول 3.64 متر -1:تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و سوم جمعاً  -3همکف به سطح 51.89 مترمربع

با توجه به نقشه هاي معماري  -4به سطح 155.67 مترمربع ( هر طبقه 51.89 متر مربع)
اجرائی،  طبقات اول الی سوم هر کدام از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته 

که در محل هنوز تیغه گذاري داخلی انجام نگرفته است و با توجه به تایید نقشه هاي 
معماري توسط مهندس ناظر، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 69.80 متر مربع) به 

کسر توسعه بنا در طبقه چهارم (51.89متر مربع) بسطح 17.91 متر مربع مشمول تخلف 
در  -6افزایش زیر شیروانی بسطح 7.05 متر مربع -5.افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد
تعداد واحد ها از 3 واحد به 6  -7.هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند

داراي کسري حد نصاب فضاي  -8.واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد
.باز بسطح 95.99 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي) می باشد اتاقک باالي  /--:ضمناً
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز  /--.زیر شیروانی بسطح 24.37 متر مربع حذف گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را   .پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 1,808,184,000(یک میلیارد و  هشتصد و  هشت 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 215.26  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/21 1/96/20209 بدوي پارك  
نیکمرام  

نرگس

1-2-10078-37-1-0-0 24
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 105.18 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 176,702,400

(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 105.18  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 179 مورخ 1393/09/12 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 556/70 مترمربع (با 

استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري 
: بوده و بابت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 18/99 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 125/16 متر مربع ( هر طبقه 31/29 متر مربع)-2

حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد بمساحت 71/11 متر مربع (به کسر راه پله به بام)-3
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 38/62 متر مربع مربوط به تراس غیر 

.مسقف اختصاصی میباشد
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 105/18 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4

اعطایی
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/07/04 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

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

24
6

با توجه به محتویات پرونده و با توجه تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 
1102-13960132 مورخ 96/2/4 کارشناس عمومی نظام مهندسی ضمن نقض راي 

بدوي به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک 
دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی جمعا بمبلغ  

136130400(یکصد و  سی و  شش میلیون و  یکصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 405.15  0.1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20210 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي- 
کوچه 

مرادي-روبر
وي مدرسه 
نواب صفوي

1-1-10336-5-1-0-0 24
7

ببا توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1648067600(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  هشت میلیون و  شصت 
و  هفت هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 252.77  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طی بازدید میدانی بصورت یکباب ساختمان مسکونی 
بصورت سه طبقه در سه واحد مسکونی بر روي پیلوت  و به انضام طبقه چهارم که قسمتی 
بصوت یکباب اطاق و سرویس بهداشتی و حمام و قسمتی بصورت تراس روباز می باشد.که 

کال فاقد مجوز می باشد و  با مصالح و اسکلت بتنی و در سال 94 احداث گردیده 
است.ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد

:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
.احداث بنا  بصورت داخل تراکم درهمکف به مساحت 83.66 مترمربع  -1
.احداث بنا بصورت خارج تراکم در همکف به مساحت 18.59 مترمربع -2

احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت حد غربی به مساحت 3.31  -3
.مترمربع

.احداث سایبان به مساحت 11.81 مترمربع-4
احداث راه پله و آسانسور به مساحت 18.39 مترمربع  در همکف که کال داخل تراکم می  -5

.باشد
.احداث بنا بصورت داخل تراکم در طبقات اول و دوم و سوم به مساحت 250.93 مترمربع -6
.احداث بنا بصورت خارج تراکم در طبقات اول و دوم  و سوم به مساحت 77.66 مترمربع -7
احداث راه پله و آسانسور به مساحت 17.39  مترمربع  در طبقه اول که کال داخل تراکم -8

.می باشد
احداث راه پله و آسانسور به مساحت 17.39  مترمربع  در طبقه دوم  که کال داخل تراکم  -9

.می باشد
احداث راه پله و آسانسور به مساحت 17.39  مترمربع  در طبقه سوم که کال داخل تراکم -10

.می باشد
. احداث کنسول به سمت معبر به مساحت 3.90 مترمربع در طبقه دوم -11
. احداث کنسول به سمت معبر به مساحت 3.90 مترمربع در طبقه سوم -12

احداث یک طبقه مازاد به مساحت 133.60 مترمربع که کال خارج از تراکم می باشد که   -13
از این مقدار به مساحت 21.75 مترمربع بصورت اطاق می باشد که مقداري از مساحت اطاق 
به مساحت 3.30 مترمربع بصورت پیشرفتگی به سمت معبر می باشد و  همچنین سرویس 
بهداشتی به مساحت 3.16 مترمربع و حمام به سطح 2.91 مترمربع و بام تراسی مشاعی ( 
تراس روباز) به مساحت 81.37 مترمربع که از این مقدار به سطح 0.60 مترمربع بصورت 

.پیشرفتگی به سطح معبر می باشد
.کسري پارکینگ ندارد -14

.به استناد خط پروژه پیوست به شماره 4-1 ، عقب نشینی ندارد

24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



الزم به ذکر است که ملک فوق با نام حسن همدانی داراي راي کمسیون بدوي ماده صد به  ))
شماره 1/95/19474 مورخ 1395/11/26 با مساحت 528 مترمربع و تحت عنوان ( با عنایت 

به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در پرونده و نیز عدم همکاري مالک با 
مامورین شهرداري جهت بررسی وضعیت موجود و نوع متراژ تخلفات صورت یافته  ، فلذا 

گزارش شهرداري مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر 
صحت دانسته مع الوصف به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به تخریب 

((بناي مذکور صادر و اعالم می نماید
الزم به ذکر است که با توجه به نامه به شماره ش ر - 41752-1396  مورخ 1396/03/04 

.دبیر کمسیون ماده صد ، الزم به ذکر است که گزارش فوق مورد تایید می باشد
 .مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد 

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

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 کسري پارکینگ 1396/03/23 1/96/20212 بدوي سیاه 
اسطلخ 

کوچه 66

1-2-10145-720-1-0-0 24
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

1250664000(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار 
هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 403.44  1
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 9296-13950132 مورخ 95/10/28 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 55,350,500

(پنجاه و  پنج میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم میگردد

جریمه 178.55  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 111.59 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز با پوشش 100% به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیربناي کل 548.90 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن در 
داراي 2 طبقه مازاد می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه  R112 پهنه

احداث بنا در همکف به  -:برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در طبقه اول  -سطح 111.59 مترمربع ( 66.95 در حد تراکم و 44.64 خارج تراکم )
به سطح 117.60مترمربع ( که از این مقدار به سطح 2.93 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع 

احداث بنا در طبقه دوم به  -عام می باشد) (55.8 در حد تراکم و 58.87 خارج تراکم )
سطح 117.60 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.01 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع 

احداث 2 طبقه مازاد بر طبقات  -عام می باشد) ( 55.8 در حد تراکم و 55.79 خارج تراکم )
مجاز در طبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 235.20 مترمربع ( هر طبقه 117.60 مترمربع )
اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف .ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ می باشد
مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی  .1393 می باشد

.تقدیم می گردد

24
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با توجه به محتویات پرونده و تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف مدلول پروانه 
احداث گردیده ، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و موجبی براي 

نقض راي بدوي مشاهده نمی گردد ، لذا ضمن رد اعتراض در خصوص افزایش تعداد 
واحدها به مساحت 92/37 متر مربع در این بند ، راي بدوي کمیسیون عینا تایید 

میگردد . 

سایر 92.37  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/27 1/96/20214 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
دیلمان 
توحید

1-1-10070-15-1-0-0 24
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند به مساحت 200.06 متر مربع 
با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 1680504000(یک میلیارد و 

 ششصد و  هشتاد میلیون و  پانصد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید .

جریمه 200.06  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 294386400(دویست و  نود و  چهار میلیون و  سیصد و  
هشتاد و  شش هزار و  چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 175.23  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 537 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 610.50 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 44.14 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 3.40 مترمربع (هر -2
 طبقه 0.85 مترمربع)

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 152.52 مترمربع (هر طبقه 38.13 مترمربع)-3
افزایش واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی که مازاد بر تراکم ناشی از آن 92.37 مترمربع  -4

.میباشد
داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 175.23 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5

توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

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

24
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در خصوص اعتراض آقاي هادي قنبرو شرکاء نسبت به راي شماره  1.96.8312 مورخ 
96.2.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به 1.25برابر ارزش آن نسبت به مفاد 

بند 1 راي بدوي بمساحت 89.84مترمربع به مبلغ 348130000(سیصد و  چهل و  
هشت میلیون و  یکصد و  سی هزار )  ریال محکوم و اعالم می دارد  ؛ اما در خصوص 

مفاد بند 2 راي بدوي با توجه به اینکه اعتراضی صورت نگرفته, کمیسیون مواجه با 
تکلیفی نمی باشد

جریمه 170.76  0
 1.25 

 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 1/96/20219 تجدید 
نظر

علی آباد  
فرعی 
هشتم 
عنبري

1-2-10192-12-1-0-0 250

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 187 مورخ 1394/10/16 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 241/11 متر مربع (بدون استفاده از 

طبق .سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد 

اضافه بنا در طبقات -2 اضافه بنا در همکف بمساحت 20/17 متر مربع-1:زیرگزارش میگردد
کاهش مساحت راه پله به بام -3.2.13 بمساحت 60/51 متر مربع (هر طبقه 20/17 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی در همکف بمساحت 2/29 متر مربع و طبقات -4بمیزان 1/94 متر مربع
توضیح 6/87 متر مربع (هر طبقه 2/29 متر مربع ) بعلت تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید

اینکه تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به سه واحد افزایش یافته و مساحت واحد 
کوچکتر به کسر اضافه بنا در طبقات دوم و سوم 80/92 متر مربع (هر طبقه 40/46 متر 

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.کسري پارکینگ ندارند.مربع) میباشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

250

در خصوص اعتراض آقاي بهرام حسین پور و شرکاء نسبت به راي شماره  1.96.20014 
مورخ 96.2.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 

و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5  برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 30.1 مترمربع به مبلغ 151704000(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  
چهار هزار )  ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 30.1  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 1/96/20220 تجدید 
نظر

بیستون 
صفاري  بن 
بست نجفی

1-2-10043-87-1-0-0 251

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 119 مورخ 
1395/12/09 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 1035/7 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي فونداسیون 
.میباشد

.تا این مرحله داراي اضافه بنا بمساحت 30/10 متر مربع میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي 
بدوي براي تراکم اعطایی را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  136,896,000(یکصد و  سی و  شش میلیون و  هشتصد 

و  نود و  شش هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 88.32  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20222 تجدید 
نظر

شهید  
رجایی 

نرسیده به 
پیتزا حاتم 

جنب 
فروشگاه 

سیب

1-2-10234-67-1-0-0 25
2

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1.75 برابر تقلیل و 

دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  520,366,000(پانصد و  
بیست میلیون و  سیصد و  شصت و  شش هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 95.92  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 265 مورخ 1394/12/17 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 340/88 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 23/51 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 70/53 متر مربع (هر طبقه 23/51 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 1/88 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 88/32 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4
اعطایی

.کسري پارکینگ ندارند
بابت موارد فوق داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/04/10 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم باالي تخلفات در سطح 
طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,568,775,600
(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 207.51  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 1/96/20224 بدوي معلم   
طالقانی 
پالك: 
3-13 

1-2-10022-7-1-0-0 25
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  61 مورخ   95/5/25 با زیر بناي کل 852.58  بوده که در مرحله اجراي 
ستون همکف از بابت اضافه بنا بسطح 47.96 متر مربع داراي سوابق و  راي کمیسیون ماده 

صد مورخ 95/11/19 بوده است. پس از آن پروانه مرحله دوم دریافت نموده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر 
خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می 

:گردد

اضافه بناي در همکف به سطح  15.78 مترمربع ( ضمن حذف سایبان پارکینگ) -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 191.22 مترمربع ( هر  -2

طبقه 63.74 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه در طبقات  -3

اول تا سوم جمعاً به سطح    0.51 متر مربع ( هر طبقه 0.17 متر مربع )
رعایت پارکینگ گردیده در خصوص پارکینگ مازاد بر نیاز در زمان پایانکار تصمیم گیري 

.خواهد شد

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 22.74 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا و با عنایت به حجم کم تخلفات در سطح طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 13,810,500(سیزده میلیون و  هشتصد و  ده هزار و  پانصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.91  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 1/96/20225 بدوي بلوار قلی  
پوربعداز 
-پمپ 

    بنزین

1-2-10488-425-1-0-0 25
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 126مورخ 1392/05/28 و تمدید پروانه مورخ 
1395/05/05 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 254/48 متر مربع 

(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 
-1:طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه موارد زیر گزارش میگردد.میباشد

اضافه -2کاهش بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 0/24 متر مربع (هر طبقه 0/12 متر مربع)
توسعه راه پله به بام بمساحت 1/79 متر -3 بنا در طبقه دوم بمساحت 5/20 متر مربع

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 1/92 -4مربع
(تعداد یکواحد پارکینگ مورد .کسري پارکینگ ندارندمتر مربع (هر طبقه 0/64 متر مربع)
حالیه .توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشدتأیید میباشد.)
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 

بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 
این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 

سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ع/6/229 مورخ 
96/1/6 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7829800 ریال تعیین و براورد نموده 
است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1565960(یک میلیون و  پانصد و 
 شصت و  پنج هزار و  نهصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.59  0
 

55000  , 1366 احداث مغازه بدون مجوز 1396/03/20 1/96/20231 بدوي جاده انزلی 
  سحر خیز

1-1-10291-142-1-0-0 25
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما مکان تعرفه شده توسط مامور ناحیه 1 داراي سوابق گزارش به شرح ذیل می باشد
بصورت 2 باب مغازه فاقد مجوز و خالف ساز برابر نقشه ارائه شده بسطح 22.47 )))))

مترمربع و داراي بالکن خارج از ضوابط درحد 1/2 بسطح حدود 13.12 مترمربع  با قدمت سال 
66 و مصالح بلوکی و با ارتفاع 4.20 متر و کالً خارج از تراکم می باشد که در حال بهره برداري 

می باشد .  همچنین  داراي تابلو به ابعاد تقریبی3*3.5 متر می باشد.. برابر خط پروژه 
1021-95/05/11 بسطح حدود 5.17  مترمربع در تعریض قرار دارد که در کل آن  اعیان واقع 

((((.گردیده و باقیمانده 17.30 مترمربع خواهد شد
با شماره درخواست 317035 مورخ 96/07/11 تقاضاي صدور مجوز تعمیرات اساسی به 

صورت تعویض سربندي بدون افزایش بنا و بدون افزایش ارتفاع داشته که vvطی بازدید به 
عمل آمده مشخص شد مالک اقدام به افزایش ارتفاع سربندي در حدود 2.50 مترvv را نموده 

.است

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

25
5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم در زیززمین ،همکف و طبقه اول راي به جریمه به 
مبلغ1,475,812,800(یک میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  

دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 146.41  3
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20237 بدوي گلسار بلوار  
توحید  
توحید 1

1-1-10166-3-1-0-0 25
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 329,364,000(سیصد و  بیست و  نه میلیون و  

سیصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 196.05  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سقف دوم داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 348 مورخ 94/12/27به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1264.10 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا 
:این مرحله داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درزیرزمین به سطح 118.49 مترمربع -1
 اضافه بنا درهمکف به سطح 13.96 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 13.96 مترمربع-3
داراي مازاد بر تراکم در زیرزمین به سطح 22.14، همکف به سطح 22.14 و طبقات به  -6

سطح 151.77 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته 
.برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد

مراتب باتوجه به نامه به شماره 258488 مورخ 95/12/16 کمیسیون ماده صد جهت صدور 
.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

25
6

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
بناي تجاري (2 باب مغازه و 3 باب انبار تجاري و یک بارانداز)، محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 
مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس 

رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه شماره 102-96 مورخ 94/1/7 ارزش سرقفلی مکان موصوف 

را به مبلغ 1420000000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و 
احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا 

به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 284000000(دویست و  هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 264.58  0
 

80000  , 1371 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20239 بدوي قلی پور  
اول ج 

پیربازار  بعد 
از آرامگاه 

 پیرمال

1-1-10669-2-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده بصورت یک قطعه زمین طبق سند مالکیت (مفروزي) بمساحت 504 
متر مربع مشتمل بر 2 باب مغازه فاقد بالکن و بارانداز همچنین انبار تجاري در حد شرق 

: بصورت
واحد تجاري حد شمال بمساحت 23/78 متر مربع با فعالیت  قفل سازي و داراي تابلو به -1

ابعاد حدوداv 0/6 * 2 متر
واحد تجاري حد جنوب بمساحت 25/43 متر مربع با فعالیت لوازم یدکی و داراي تابلو به -2

ابعاد حدوداv 3 * 2 متر
انبار تجاري (پشت مغازه ها )بمساحت 14/22 متر مربع-3
 بارانداز تجاري در محوطه بمساحت 96/28 متر مربع-4

 دو باب انبار تجاري در حد شرق بمساحت هاي 39/24 متر مربع و 65/63 متر مربع-5
توضیح اینکه قدمت اعیانات مذکور مربوط به سال 1371 بوده و بالمانعی جهت احداث آن 

.ارائه نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 1-2 

مورخ 1395/11/19 بمیزان حدوداv 293/88 متر مربع از کل ملک در حد شرق درحریم فضاي 
سبز حاشیه رودخانه قرار دارد.(حدوداv 148/45 متر مربع از اعیان)

.قرار دارد M211 ضمناv مابقی عرصه بمساحت 210/12 متر مربع در کاربري
الزم به ذکر است که ملک مذکور قبالv خارج از محدوده قانونی شهر بوده و داراي استعالم از 

ادارات آب -برق -اداره راه-سازمان جهاد سازندگی و جهاد کشاورزي  در سال 1371
.(پیوست) میباشند

طبق طرح تفصیلی قدیم قسمتی از عرصه در حریم رودخانه و بخش اعظم آن خارج از 
.محدوده طرح میباشد لذا طبق طرح قدیم مشمول عوارض داخل و خارج از تراکم نمیباشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت 
قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز 
(انباري)، به مبلغ  22,596,000(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.52  0.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20243 بدوي رشت جاده 
انزلی کوي 
عرفان 20 
متري گاز 

پشت دفتر 
فنی 

استانداري

1-1-10711-31-1-0-0 25
8

باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري و حصارکشی بدون آنکه بنایی بر روي عرصه 
احداث گردد، قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و نظریه شماره �±�7/2626

82/4/10 و �7/4147±�90/9/20 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مطلب فوق می باشد لذا 
به رد آن اظهارنظر می گردد. پرونده جهت اقدام مقتضی به شهرداري ارسال می گردد 

تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید.  

سایر 75.71 1100000  , 1395 دیوار گذاري

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  یک قطعه زمین محصور داراي فروشنامه عادي که مساحت عرصه  
آن طبق نقشه برداري ارائه شده بسطح 301.45 مترمربع می باشد. از بابت دیوارگذاري  

بطول 75.71 متر و احداث یکباب اتاق بسطح 21.52 مترمربع مجوزي ارائه نگردید. کالً در 
حد تراکم می باشد. به استناد خط پروژه 1-1 مورخ 95/8/8 فاقد عقب نشینی می باشد. 
درخواست استعالم اداره کل راه  و شهرسازي را دارند.  مراتب جهت صدور دستور  تقدیم 

 .می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  520,674,000(پانصد و  بیست میلیون و  ششصد و  هفتاد و  چهار هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 123.97  1.25
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/04/03 1/96/20251 تجدید 
نظر

علی اباد   
کوچه شهید 

ایروانی - 
عبادي

1-2-10209-26-1-0-0 25
9

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,831,200(یک میلیون و  هشتصد و  سی و  یک هزار و  
دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 1.09  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 369 مورخ 1392/11/30 به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی با زیر 

بناي 138.48 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 171384 مورخ 94/03/28 صادر 
.گردیده است

حالیه مالک اقدام به تجمیع دو پالك ثبتی به شماره 75 / 594 ب به سطح 94.65 متر  *-*
مربع ( پروانه ساختمانی مذکور بر برابر این پالك ثبتی صادر گردیده است ) و 75 / 2363 ب 
به سطح 70 متر مربع ، برابر سند تجمیعی ارائه شده به پالك ثبتی به شماره 75/594 نموده 

.است
در خصوص پالك ثبتی شماره 75 / 594 ب الزم به توضیح می باشد که پروانه  *-*

ساختمانی مذکور بر روي این پالك ثبتی صادر گردیده و در زمان صدور پروانه به سطح 
38.95 متر مربع در تعریض بوده که از سند مذکور کسر گردیده است،لیکن در سند تجمیعی 

.صادره مساحت کل عرصه بدون احتساب عقب نشینی مذکور صادر گردیده است
باستناد خط پروژه شماره 1252 به تاریخ 94/06/29 به سطح 16.81 متر مربع ( از پالك  *-*

.ثبتی 75 / 594 ب سابق ) در تعریض می باشد
در خصوص عقب نشینی اعالمی در پروانه صادره الزم به توضیح می باشد که حالیه  *-*

باستناد خط پروژه مذکور میزان عقب نشینی 35.80 متر مربع می باشد ، همچنینی 
ساختمان احداثی موجود به سطح 1.73 متر مربع از خط پروژه عقب تر احداث گردیده و نیز 
به سطح 0.21 متر مربع ( در سمت جنوب شرقی پالك ثبتی شماره 75 / 594 ب  ) در همکف 

.و طبقات مجددا در تعریض می باشد
الزم به توضیح است که مالک پس از تجمیع 2 پالك و اخذ عدم خالف ، در مورخ 

1394/03/21درخواست اصالح پروانه نموده و حالیه در مرحله نازك کاري اقدام به افزایش بنا 
:نسبت به سوابق به شرح ذیل نموده است

 اضافه بنا در همکف به سطح 40.26 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم  جمعاَ به سطح 80.52 مترمربع ( هر طبقه 40.26 مترمربع ) -

 توسعه زیر شیروانی به سطح 1.85متر مربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 1.34متر مربع
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 1.09 متر مربع ( تبصره 7) -

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

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون 

25
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و داراي مابه التفاوت از بابت توسعه انبار 

زیرشیروانی به سطح 2.99 مترمربع و احداث سرویس بهداشتی در زیر شیروانی به سطح 
.3.77 مترمربع ( جمعاً به سطح 6.76 مترمربع ) جهت محاسبات درآمدي می باشد

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

در خصوص عدم رعایت مقرارات ایمنی شهرداري به تکلیف قانونی خود عمل خواهد 
کرد و راي بدوي تایید میگردد.

جریمه 3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/03/27 1/96/20252 تجدید 
نظر

گلسار  
بلوارگیالن 

خ197  
گیالنه غربی

1-1-10130-96-1-0-0 260

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  3,294,900,000(سه میلیارد و  دویست و  نود و  چهار میلیون و  نهصد 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 392.25  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 178,298,400(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  دویست و  

نود و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 106.13  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص     134.43   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 134.43  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  219 مورخ  94/11/25 با زیر بناي کل  1104.22 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 59.76 مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
.4.61 متر مربع بصورت سایبان همگن بتنی جهت تامین پارکینگ می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 217.52 مترمربع (  -3
هر طبقه 54.38 متر مربع)

داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 83.35 متر مربع  در طبقه پنجم بوده که از این  -4
 .مقدار بسطح 28.97 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد

با توجه به اینکه طبقات اول الی سوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -5
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (103.23 متر مربع) به کسر توسعه بنا  و 
تبدیل راه پله در طبقات اول الی سوم (4.04 +54.38 متر مربع) بسطح 44.81 متر مربع 
.مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در هرکدام از طبقات اول الی سوم می گردد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در همکف به سطح 3.93 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح  

20.2 متر مربع ( هر طبقه 4.04 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی بسطح 7.49 متر مربع -7

در هنگام صدور پروانه به سطح 9.32 متر مربع در همکف و بسطح 96.81 متر مربع در  -8
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

تعداد واحد ها از 5 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که 8 واحد پارکینگ تامین  -9
.نموده که داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل تزاحم می باشد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
عملیات در مرحله بهره برداري می باشد.******* با توجه به اینکه طبقات چهارم و  ***
پنجم هر کدام یک واحد بزرگتر از 180 متر مربع بوده و هر کدام  نیاز به 2 واحد پارکینگ 

داشته لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد که در گزارشات مرحله قبل لحاظ 
***.نگردیده است
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
43597-96/03/07 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   48000000(چهل و  
هشت میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. . 

جریمه 15.12  0
 

1800000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/03 1/96/20254 بدوي جاده انزلی 
کوي عرفان 

6انتهاي 
کوچه

1-1-10291-916-1-0-0 261

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب مغازه خالف ساز بسطح 15.12 مترمربع بر روي عرصه 
غیرمحصورو فاقد سند بسطح 120 مترمربع می باشد که با توجه کاربري  کال خارج از تراکم و 

مصالح بلوکی و قدمت آن سال 1395می باشد و یک باب کسري پارکینگ دارد .برابر خط 
پروژه 1-1 مورخ 95/11/20 ملک در تعریض خیابانهاي 10 متري آتی قرار دارد و خط پزوژه 
شمالی ملک را به دو قسمت تقسیم نموده است که بنا بر این بسطح 60.07 مترمربع در حد 
شمال در تعریض قرار داشته و باقیمانده ملک در حد شمال  4.04 مترمربع  خواهد شد و در 

حد جنوب نیز بسطح 1.60 مترمربع در تعریض قرار دارد که در کل عقب نشینی  این حد 
. اعیان مغازه واقع گردیده است . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره برق را دارند

پس از گزارش فوق براي احداث مغازه و یکباب کسري پارکینگ راي جریمه از کمیسیون 
ماده صد صادر گردیده است .حال طی بازدید مجدد 96/05/29 مالک توسط داربست فلزي 
اقدام به احداث پارکینگ در مجاورت اعیان موجود بسطح 12.75مترمربع نموده که مورد 

موافقت شهرداري قرار نگرفته و راي مذکور می بایست اجرا گردد مراتب جهت صدور دستور 
. تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 27,926,750(بیست و  هفت میلیون و  
نهصد و  بیست و  شش هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 65.71  0.5
 

850000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20256 بدوي فلکه جهاد  
  کوچه باران

1-2-10472-15-1-0-0 26
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
1,217,200(یک میلیون و  دویست و  هفده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 14.32  0.1
 

850000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 1/96/20256 بدوي فلکه جهاد  
  کوچه باران

1-2-10472-15-1-0-0 26
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی به صورت 2 طبقه در یک واحد مسکونی کالً به 
سطح 164 مترمربع ( هر طبقه 82 مترمربع ) با پوشش صد در صد  که از بابت احداث بدون 
مجوز آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام 

رسیده و در حال بهره برداري  بوده و پس از آن برابر نقشه برداراي ارائه شده داراي مغایرت 
:به شرح ذیل می باشد

 احداث یک عدد سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به سطح 1.91مترمربع-1

احداث بنا در طبقه دوم به سطح 80.64 مترمربع که داراي پنجره به پالك مجاور بدون  -2
 رعایت حداقل 2 متر حیاط خلوت می باشد

 کاهش بنا در همکف و طبقه اول هر کدام به سطح 1.36 مترمربع -3
(با توجه به تراکم گیري سیستم نسبت به کل ساختمان احداثی در نتیجه به سطح  63.80 

 مترمربع خارج از تراکم و 14.32 مترمربع داخل تراکم می باشد )
.رعایت دو باب پارکینگ می گردد

 .رعایت عرض حیاط خلوت نگردیده است
.ضمناً سال وقوع تخلف 1389 می باشد

.طی بازدید مجدد مالک نسبت به مسدود کردن پنجره به پالك مجاور اقدام نموند
الزم به توضیح است در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/03/10 ، مالک از  ***
بابت احداث 2 طبقه ( همکف و اول ) به سطح 164 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري 
از تخلفات ساختمانی می باشد و برابر راي تجدید نظر ماده صد مورخ 1388/03/13 اجراي 

حکم نموده و حالیه ساختمان ایشان به صورت 3 سقف ( همکف و اول و دوم ) جمعاً به سطح 
244.03 مترمربع می باشد و از بابت احداث بنا در طبقه دوم سوابقی در سیستم شهرداري 

.موجود نمی باشد
.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

26
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقات، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 312,960,000

(سیصد و  دوازده میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 147.2  1
 2.25 

 

1200000  , 1390 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/04/03 1/96/20257 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور کوچه 
  چهارم

1-2-10755-1-1-0-0 26
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
(تبدیل پیلوت به مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره  96/201 مورخ 96/1/15 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1835000000 
ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 367000000(سیصد و  شصت و  هفت میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 36.72  0
 

1200000  , 1390 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/04/03 1/96/20257 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور کوچه 
  چهارم

1-2-10755-1-1-0-0 26
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی  در مرحله بهره برداري بوده و داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 138 مورخ 88/5/7  بصورت 2/5 طبقه و در 2 واحد مسکونی می باشد. 

:قبالً در مرحله رو به اتمام کار داراي سوابق به شرح زیر بوده است
 افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 به 4.1 متر مربع-1

تبدیل پیلوت به یکباب  مغازه به مساحت 36.72 متر مربع که الزم به ذکر است مغازه -2
.داراي کرکره نبوده و عملیات به اتمام نرسیده است

اضافه بنا در همکف به سطح 2.99متر مربع و احداث سرویس بهداشتی به سطح 2.25 متر -3
مربع در قسمتی از حیاط و مساحت 15.75 متر مربع بدلیل عدم رعایت حیاط خلوت بصورت 

اضافه بناي مجازي
اضافه بنا در طبقات اول و دوم هرکدام به سطح 2.99متر مربع و درمجموع به سطح 4-5.98

متر مربع
 احداث یک طیقه مازاد به سطح 82.29متر مربع در طبقه سوم-5

 احداث راه پله به بام به مساحت12.17 متر مربع-6
احداث کنسول غیر مجاز  به سمت خیابان در طبقات اول،دوم و سوم هرکدام  به سطح -7

 8.59 متر مربع
با توجه به ضوابط در زمان صدور پروانه رعایت حداقل پارکینگ می گردد.داراي سوابق   -8
افزایش بنا بسطح 7/09 مترمربع در همکف و ارتفاع پیلوت نیز از 2/40 متر به 4/10 متر می 

.باشد

درضمن مساحت طبقات در دفترچه پروانه  73.9 درج گردیده که در فرم کنترل نقشه 79.3 
.صحیح می باشد

 .از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 92/11/28 کمیسیون ماده صد می باشد
************

بازگشت به نامه شماره 145127 مورخ 95/7/17 دبیرخانه کمیسیون ماده صد الزم بذکر 
است که با توجه به تاریخ پروانه ضوابط قدیم پارکینگی مشمول ملک می شود که بر اساس 

آن در وضع موجود جهت 3 واحد مسکونی 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده و جهت یک باب 
مغازه نیاز به پارکینگ نداشته که دو واحد پارکینگ جهت مسکونی تامین گردیده و فاقد 

*******.کسري پارکینگ می باشد
داراي راي تجدید نظر مورخ 96/4/3 مبنی بر جریمه نقدي بوده که تا کنون اجراي حکم 

****.نگردید
گزارش حاضر بدون بازدید از ملک و با توجه به سوابق موجود در پرونده خالف و صرفاً جهت 

26
3
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اخذ عوارض درامدي و مختومه نمودن پرونده تهیه گردیده و هر گونه مغایرت پس از ارائه 
****.نقشه و مدارك از سوي مالک و بازدید از داخل ملک متعاقباً اعالم خواهد شد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 91,605,000(نود و  یک میلیون و  

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

جریمه 19.7  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20261 بدوي بلوار  
دیلمان 

جنب بنگاه 
 هدف

1-1-10385-62-1-0-0 26
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی(ماده واحده) به شماره 
367 مورخ 1390/10/20 به صورت یکبابخانه دوبلکسی شامل یک واحد مسکونی با زیربناي 
168.97 مترمربع و سپس داراي تمدید پروانه بشماره 148957 مورخ 1391/11/30 می باشد 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري میباشد.حال برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مغایرت و افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج 

:طول 60% بنا بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 1.52 مترمربع -1

توسعه بناي مسکونی در همکف بصورت تبدیل پیلوت  به بناي مسکونی بسطح  15.18  -2
 مترمربع

با توجه به تغییر جانمایی بدلیل افزایش عرض حیاط خلوت از 2 متر به 2.96 مترمربع -3
.داراي بناي ارج طول 60% حدوداً بسطح 3 مترمربع میباشد
کاهش بنا در نیم طبقه دوبلکسی بسطح 8.21 مترمربع-4 

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 16.22متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند که -5
با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی 

.زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور 

.تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه، 
با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

152,712,000(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می 
گردد. 

جریمه 20.2  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 1/96/20274 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی  
گلستان3

1-1-10062-21-1-0-0 26
5
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 98 
مورخ 1395/11/19 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 4 واحد مسکونی با 
زیربناي 634.12 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد اتمام بتن ریزي فونداسیون  
میباشد و مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه معماري ارائه شده داراي 

افزایش بنا مازاد بر سطح اشغال بسطح 20.20 مترمربع میباشد.حالیه مالک درخواست صدور 
مجوز پروانه ساختمانی مرحله دوم را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور 

 .تقدیم میگردد

26
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  153,888,000(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.9  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 1/96/20275 تجدید 
نظر

شهید 
بهشتی   خ 
شیرخانی 
کوچه الله

1-1-10278-11-1-0-0 26
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 97 مورخ 1395/11/18به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 546 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام فونداسیون 
بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف زیربنایی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.9 مترمربع -

.الزم به توضیح است در زمان پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده اند
حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي محمد رضا آزموده و شرکاء نسبت به راي شماره  
1.96.10492 مورخ 96.3.6 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه، و با توجه به سوابق پرونده ( راي شماره 1.92.13411 مورخ 
92.11.21) با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و 

تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5  به 2 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 
142.6 مترمربع به مبلغ 958272000(نهصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و  

هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 142.6  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20276 تجدید 
نظر

گلباغ نماز 
شهرك 
شهید 

بهشتی  
گلستان5

1-1-10241-59-1-0-0 26
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 3 مورخ 1392/02/30
بصورت  4/5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 933/74 مترمربع صادر گردیده که از 
بابت اضافه بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال خارج از تراکم در حد 

اجراي ستونهاي طبقه اول داراي گزارش تخلف و آراي بدوي و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد 
اضافه بنا در طبقه  -2 اضافه بنا در همکف به سطح 39.13 مترمربع -1:بشرح ذیل می باشد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 25/31  اول به سطح 39.13 مترمربع
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام .مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7 ) استفاده نموده است
رسیده و با توجه به اضافه بنا در طبقات و عدم رعایت عقب سازي داراي تخلفات جدید 

اضافه بناي همزمانساز  اضافه بناي همزمانساز در همکف 0.28مترمربع: بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بسطح 78.82مترمربع هرکدام   در طبقه اول 0.28مترمربع
اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 63.22مترمربع که از این مقدار بسطح 23.81  39.41 مترمربع

رعایت حداقل پارکینگ طبق ضوابط پروانه می  .مترمربع عدم رعایت عقب سازي می باشد
درخصوص تایید  پارکینگ هاي نمایش داده شده ، بعد از جانمایی و بازدید میدانی . گردد
حالیه تقاضاي پروانه مرحله دوم  را دارند .مراتب جهت اقدام مقتضی .اظهارنظر می گردد

.تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک نیم برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 651016800(ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  
شانزده هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 129.17  1.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/04/10 1/96/20282 تجدید 
نظر

بلوار   
رجایی  
سرباز

1-2-10129-41-1-0-0 26
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 223608000(دویست و  بیست و  سه میلیون و  ششصد و  
هشت هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 133.1  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20282 تجدید 
نظر

بلوار   
رجایی  
سرباز

1-2-10129-41-1-0-0 26
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده برابر بازدید به عمل آمده در تاریخ 1393/08/07 ساختمانی احداثی 
داراي  پروانه ساختمانی به شماره 220 مورخ 1392/08/09 به صورت 4 طبقه روي پیلوت 
شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 745.48 متر مربع بوده که از بابت افزایش بنا برخالف 
مفاد پروانه و خارج از طول 60 درصد و خارج از تراکم در حد اجراي نازك کاري به استناد 

نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار به شرح مغایرت هاي ذیل نسبت به  پروانه 
: صادره ، بوده است

  اضافه بنا در همکف به سطح 18.84 متر مربع -
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 78.48متر مربع ( هر طبقه 26.16 متر  -

مربع )
 اضافه بنا در طبقه چهارم جمعاً به سطح 29.73متر مربع -

کاهش سطح  راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح  10.75 متر مربع -
الزم به ذکر است فاصله ساختمان از پالك همسایه حد شمال ( عرض حیاط خلوت ) در  -

همکف از 2.43 متر تا 2.69 متر ، در طبقات اول تا سوم از 2.14 متر تا 2.43 متر و در طبقه 
.چهارم از 1.83 متر تا 2.14 متر متغیر می باشد

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 133.1متر مربع از خارج تراکم  -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات اول تا - .استفاده نموده اند
چهارم بسطح 2.12 مترمربع ( هر کدام 0.53 مترمربع )

تا کنون پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع نشده طی بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و در حال بهرهبرداریست و حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارند. مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم می گردد
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

راي بدوي جریمه بملغ 1727258400(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  هفت میلیون 
و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 342.71  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/27 1/96/20284 تجدید 
نظر

مسجد  
هاشمی ملی 

7

1-2-10193-88-1-0-0 26
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 232,915,200(دویست و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  پانزده 

هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 138.64  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 437مورخ93/12/28
  به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 
بناي 821.21 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد  سفتکاري  می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 51.64 مترمربع با توجه به حذف سایبان بسطح 15 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 206.56 مترمربع (هر طبقه  51.64  -
مترمربع )

احداث کنسول غیر مجاز از طبقه دوم تا چهارم مجموعا بسطح 66.63 مترمربع  (هرکدام  -
22.21 مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم بسطح 6.76  -
مترمربع ( هرکدام 1.69مترمربع )

 افزایش بنا در زیرشیروانی 11.12 مترمربع -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 138.64 مترمربع از تراکم اعطایی  -

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
با توجه به عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 0.53 مترمربع مازاد بر -

. تراکم جهت اخذ عوارض درآمدي خواهد داشت
. رعایت پارکینگ تا این مرحله با توجه به نیاز به پارکینگ دوبل می گردد -

. اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط پروانه الزامیست -
ضمنا قسمتی از سقف بصورت تراسی بوده که  با توجه به ضوابط موجود مالک موظف به -

. اجراي سربندي آن تا زمان پایانکار می باشد .در محاسبات لحاظ نشده است
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  

.تقدیم می گردد

26
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي حسین حقیقی و شرکاء  نسبت به راي شماره   1.96.20074 
مورخ 96.3.2 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 

و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2 به 1.75 برابر آن نسبت به اضافه بنا در 

همکف و طبقات بمساحت 102.26 مترمربع به مبلغ 515390400(پانصد و  پانزده 
میلیون و  سیصد و  نود هزار و  چهارصد)  ریال محکوم و اعالم می دارد  و اما در 

خصوص مابقی تخلفات (میزان تراکم اعطایی به متراژ 30.69 متر مربع )اعتراضی بعمل 
نیامده و این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد

جریمه 132.95  0.5
 1.5 

 

3360000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/10 1/96/20287 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
نماز بن 

بست پیوند

1-1-10224-83-1-0-0 270

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 92 مورخ 1394/07/08 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 718.2مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از 

بابت تخلفات به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت 
:جریمه نقدي می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 14.76مترمربع ( که از این مقدار به سطح 3 مترمربع احداث  -
آسانسور در فضاي پله می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 44.94 مترمربع ( هر طبقه 22.47 مترمربع )(  -
که از این مقدار به سطح 2.70 مترمربع احداث آسانسور در فضاي پله می باشد )

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 37.28 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 14.81 مترمربع  -
به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )( که از این مقدار به سطح 2.70 مترمربع 

احداث آسانسور در فضاي پله می باشد )
در قسمت زیر شیروانی  به سطح 2.35 کاهش راه پله به بام و افزایش سطح به میزان  -

.5.28 مترمربع به صورت احداث اطاقک آسانسور می باشد
اضافه بناي خارج از تراکم همکف در زمان صدور پروانه به سطح 30.69 متر مربع  و طبقات  -

در حد تراکم می باشد. ( تبصره 7)

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( جهت به روز رسانی )

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض خانم خدیجه میالنی  نسبت به راي شماره 1.94.11291 مورخ 
94.2.1 راي بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 
در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض و بازدید میدانی اعضاء کمیسیون از موقعیت 

ملک و بناي احداثی ؛ و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستري جهت اعالم دقیق 
سال وقوع تخلف در خصوص بناهاي تبدیلی و تعیین ارزش سرقفل بر مبناي سال 

وقوع ؛به شرح توسعه همکف و بالکن با سال وقوع 1360 و در خصوص بناي تبدیلی 
طبقات با سال وقوع 1391مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري حکم  به 

پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 121102 
مورخ 95.6.16   به مبلغ 1278000000 ریال ( یک میلیاردو دویست و هفتادو هشت 

میلیون ریال) صادر و اعالم می نماید اما در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي البته با 
عنایت به گزارش شماره 966439 مورخ 94.11.23 شهرداري و اصالح میزان کسري 
پارکینگ  از 3 واحد به 2 واحد به متراژ 50 متر مربع)  اعتراض موجه و موثري بعمل 

نیامده ضمن حفظ همان ضریب  ؛عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 267.23  0
 2 
 

225000  , 1360
 , 1376

تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1396/03/27 1/96/20291 تجدید 
نظر

0-0-1-114-10043-2-1  خ. طالقانی  271
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 449 مورخ 
1358/04/25 به صورت 2 طبقه بروي 2 باب مغازه بهمراه بالکن و یک باب مغازه در زیر پله با 

.زیربناي  258 متر مربع صادر گردیده که تاکنون پایانکار دریافت ننموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي
توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 11/22 متر مربع -1

توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه (حد شرق)بمساحت 24/30 متر مربع و تبدیل به  -2
 یکواحد تجاري مجزا

(مساحت واحد تجاري 36/30 متر مربع)
احداث بالکن در واحد تجاري حد غرب بمساحت 10/07 متر مربع (بمساحت 6/95 متر -3

                                                        مربع درحد 1/3 - بمساحت 3/12 متر مربع خارج از 1/3)
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                    
تبدیل واحد هاي مسکونی طبقات 2.1 به  تجاري مجموعاv بمساحت  171/64 متر مربع(هر  -4

طبقه 85/82 متر مربع) که از این مقدار بمساحت  21/10 مترمربع بصورت احداث کنسول 
.غیر مجاز به سمت معبر میباشد

 تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري -5
حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري در خصوص توسعه همکف و بالکن با قدمت سال 1360 همچنین بناي تبدیلی با 
.قدمت سال 1391 درخواست اعالم کسري پارکینگ بر اساس سال وقوع تخلف را دارند

توضیح اینکه طبق بررسی هاي انجام شده و مدارك ارائه شده توسط متقاضی قدمت تبدیل 
واحد هاي مسکونی به تجاري در طبقات مربوط به سال 1376 و مابقی تغییرات مربوط به 

سال 1360 بوده و
.بر همین اساس تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري مورد تأیید میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 733,040(هفتصد و  سی و  سه هزار و  چهل) 
ریال صادر می گردد. و در خصوص متراژ عقب نشینی بمساحت  6.22مترمربع  مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 91.63  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 1/96/20292 بدوي گلسار 
-استاد 

معین-کوچ
ه سوم- 

فرعی سمت 
 چپ

1-1-10114-69-1-0-0 27
2

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 1386000

(یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 7.7  2.25
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک باب خانه و محوطه داراي فروشنامه عادي به مساحت 
عرصه حدود 166.60 متر مربع که برابر نامه بنیاد مستضعفان مکان مذکور قسمتی از پالك 
56/67 که بصورت چهارسهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین بوده که سند 

کلی نیز به پیوست می باشد. قطعه زمین مورد تعرفه داراي اعیان بدون مجوز بسطح حدود 
99.33 متر مربع بوده که به استناد تاریخ نصب کنتور قدمت آن به سال 1371 می باشد. کالً 
بسطح 7.7 متر مربع از ان خارج از تراکم می  R121 با مصالح بلوکی بوده و با توجه به پهنه

باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست 
.پاسخ استعالم بنیاد مستضعفان را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

 .به استناد خط پروژه  2-1 مورخ 96/3/10 بسطح  6.22 متر مربع در تعریض قرار دارد ***
*** 

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بطرفیت خانم زینب دالوقیان مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به احداث بناي مسکونی بصورت ویالیی  به همراه 

سرویس بهداشتی جداساز  به متراژ  88.13    مترمربع؛ کالً داخل تراکم ؛   با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با 

توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به 
تبصره 4ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی  به مبلغ   705040(هفتصد و  پنج هزار و  چهل)  ریال  محکوم و اعالم 
میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض از عرصه به متراژ 42.6  متر مربع   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 
باشد 

جریمه 88.13  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/24 1/96/20294 بدوي کوي  
حسین ي   

محمد 
رسول اهللا

1-1-10342-56-1-0-0 27
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنالمه عادي یک باب خانه ویالیی به 
همراه سرویس بهداشتی جداساز (نسقی) با قدمت سال 70 به مساحت 200 مترمربع که از 
بابت آن مجوزي ارائه نگردید.باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي اعیان به سطح 88.13 

مترمربع (کال داخل تراکم) و عرصه به سطح 204.15 مترمربع میباشد.در خصوص تعیین 
**میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

.باستناد خط پروژه 1-3 مورخ 96/03/17 به سطح 42.60 مترمربع در تعریض قرار دارد*
مراتب باتوجه به نامه اداره کل راه و شهرسازي جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.می گردد

27
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 1,166,734,800(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  سی و  
چهار هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید و اما درخصوص اعتراض شهرداري به راي 
صدرالذکر از حیث پایین بودن ضرایب و اعمال تشدید جرایم متعلقه باتوجه به مراتب 

فوق الذکر و اعمال ضرایب به شرح مذکور و اینکه اعتراض بعمل آمده موجه و مدلل 
نیست لذا حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می گردد.  

جریمه 154.33  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 1/96/20295 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیالن 

خ192 ك13
 

1-1-10537-39-1-0-0 27
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 441 مورخ 1394/12/12 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 268.79 مترمربع طبقه صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 

کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح 
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم  - اضافه بنا در همکف به سطح 30.24 مترمربع -:ذیل نمودند
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.35 -به سطح 118.32 مترمربع ( هر طبقه 39.44 مترمربع )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و  -مترمربع

تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.42 متر مربع ( هر طبقه 1.14
تا این .در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -متر مربع )

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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي علی خادم کیمیایی و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و 

طبقات اول تا سوم جمعا بمساحت 28مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 
و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ  141120000(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) 

ریال ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 28  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 1/96/20297 بدوي سعدي کوي 
فالحتی-زم

ینهاي 
ازادگان

1-2-10364-4-1-0-0 27
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی بشماره 67 مورخ 
95/09/15بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 529.68 مترمربع 
می باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی و اتمام سفتکاریست و با 

: توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 6.04مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 21.96 مترمربع که از این مقدار بسطح 1.02مترمربع 
 افزایش سطح راه پله می باشد (اضافه بناي هرطبقه 7.32 مترمربع )

راه پله تا بام بسطح 0.43 مترمربع کاهش یافته است رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد
 .

حالیه تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
 .

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 192,175,200(یکصد و  نود و  دو میلیون و  

یکصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 114.39  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20299 بدوي گلسار 
 خ126

1-1-10192-2-1-0-0 27
6

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، در خصوص توسعه بناي 

مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1372140000(یک 

میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 181.5  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 125مورخ 
94/08/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد 

مسکونی و بازیربناي 845.45 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 36.30 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 145.20 مترمربع (هر طبقه 36.30 مترمربع) -2

به سطح 0.31 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري زیرشیروانی بیش از 5 -3
 مترمربع - عوارض درآمدي

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 9.43 و طبقات به سطح 104.96 مترمربع در زمان  -4
صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم 

.جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
.داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 9.73 مترمربع میباشد

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ولی تاکنون 
.شیرآالت و شوفاژ نصب نگردیده است

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

27
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و بجهت عدم ضرورت قلع 
بنا،  ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج از مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 25668000(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  شصت و  

هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 16.56  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 1/96/20302 تجدید 
نظر

پل بوسار 
مرادیان ك 

بهار 10

1-1-10523-13-1-0-0 27
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 60 مورخ 
1395/08/25 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی (انباري) 

با زیر بناي 172/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري همکف 
میباشد.(بتن ریزي انجام گردیده)

طبق پالن اصالحی ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 
.4/62 متر مربع میباشند

توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 16/56 متر مربع داراي رأي بدوي بشماره 
.1/95/19384 مورخ 1395/12/11 بوده که بمیزان 11/94 متر مربع داراي کاهش بنا میباشند

تغییرات دیگري مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

27
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته  لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 218,366,400(دویست و  هجده میلیون و  سیصد و  

شصت و  شش هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 129.98  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 1/96/20303 تجدید 
نظر

فلکه دوم  
معلم نبش 
  خ کوچکی

1-2-10697-5-1-0-0 27
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  886,233,600(هشتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  دویست و  سی و  
سه هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 131.88  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 389 مورخ 94/12/27 بصورت  
ساختمان 4/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین و زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

600/09 متر مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده  که عملیات اجرایی در حد 
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% .سفت کاري میباشد
-2حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف بمساحت 28/60 متر مربع-1: و خارج از تراکم داراي

اضافه -3اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 85/8 متر مربع (هر طبقه 28/60 متر مربع)
بناي تراکمی در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 17/48 متر مربع (هر طبقه 4/37 متر مربع 
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی -4) بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید

توضیح اینکه طبقه چهارم و .بمیزان 129/98 متر مربع اضافه بناي خارج از تراکم دارند
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم .کسري پارکینگ ندارندزیرشیروانی اجرا نگردیده و

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.خالف دارند

27
8

در خصوص اعتراض خانم سارا صفائی نسبت به راي شماره 1.96.19865 مورخ 96.2.19
 کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 

در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر 
به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار 
میگردد. 

سایر 369.68  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20304 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
سمیه خ140

 

1-1-10187-36-1-0-0 27
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 387 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1259/9 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

.برداري میباشد
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 69/53 متر مربع و طبقه اول بمساحت 
65/74 متر مربع و اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 

220/37 متر مربع مجموعاv بمساحت 355/64 متر مربع داراي رأي کمیسیون همعرض 
.بشماره 1/97/24134 مورخ 1397/03/08 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
: داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن) بمساحت 6/5 متر مربع-1
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 10/29 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 228/09 متر مربع (هر طبقه 76/03 متر مربع)-3
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 88/83 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بمساحت 275/73 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-5
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 22/03 متر مربع-6

(توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 29/86 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشد که بمیزان 22/03 متر مربع در قسمت توسعه بنا در 

زیرشیروانی اعمال گردیده است.)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7

توضیح اینکه طبق ضوابط مجاز به تأمین 2 درب با عرض 3 و 4 متر در حد جنوب میباشند 
که وضع موجود 2 درب با عرض 4/70 متر و 4/80 متر میباشند که با توجه به افزایش عرض 

.درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
.الزم به ذکر است که ساختمان مذکور فاقد پله فرار میباشد

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

27
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
622,704,000(ششصد و  بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  چهار هزار ) ریال تایید می 

نماید 

جریمه 108.85  2
 

3560000  , 1392
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20305 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 104

1-1-10037-84-1-0-0 280

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 570 مورخ 91/12/14 
بصورت 5/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 1594.40 مترمربع و رعایت 2 متر عقب 

سازي در طبقه پنجم صادر گردیده است،مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60 % به 
عمق 3.28 متر و  کال خارج از تراکم در نازك کاري اقدام نموده است

و داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که منجر به صدور گواهی عدم خالف به 
: پیوست گردیده است

اضافه بنا در همکف به سطح 52.89 متر مربع که از این مقدار به سطح 18.08 متر مربع  -1
.آن بنا احداثی خارج از سطح پیلوت می باشد

اضافه بنا خارج از 35% تاسیسات در همکف به سطح 48.93 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول و دوم مجموعا به سطح 69.62 متر مربع  -3

 با احتساب مساحت حفره راه پله و ) اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 34.81 متر مربع -4
void مجموعا به سطح 30.06 متر مربع )

 به کسر مساحت حفره راه پله و ) اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 4.76 متر مربع -5
void مجموعا به سطح 30.06 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 64.41 متر مربع که از این مقدار به سطح 29.60 متر  -6
تخلف مذکور با احتساب  ) مربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

 ( مجموعا به سطح 30.06 متر مربع void مساحت حفره راه پله و
احداث یک طبقه مازاد به سطح 285.34 متر مربع که از این مقدار به سطح 57.50 متر  -7
مربع آن به صورت تراس روباز می باشد ( به کسر مساحت حفره راه پله به سطح 15.87متر 

مربع )
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 14.93 متر مربع -8

در هنگام صدور پروانه به سطح 190.30 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -9
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.12 متر مربع (  -10

اضافه بنا تراکمی جهت محاسبه درآمد )
با توجه به تعداد طبقات رعایت ضوابط آتش نشانی الزامیست -11

رعایت پارکینگ می  -12
گردد

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

****************
حالیه با توجه به درخواست اصالح پروانه داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به عدم خالف 
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 *-اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 8.39مترمربع *- : صادره بشرح ذیل می باشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه 6 *-اضافه بناي همزمانساز در طبقه 4بسطح 1.55مترمربع

 *- اضافه بناي همزمانساز راه پله تا بام بسطح 12.78 مترمربع *-بسطح 7.55مترمربع
احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی بسطح 49.29مترمربع که با توجه به عدم رعایت حد 

اکثر مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 29.29 مترمربع مشمول مازاد بر تراکم می 
سقف پارکینگ ها بصورت قوسی اجرا شده و ارتفاع آن بیش از حد مجاز می باشد *-. گردد

. مراتب با توجه به درخواست اصالح پروانه جهت صدور دستور تقدیم می گردد . 
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 13,706,700(سیزده میلیون و  هفتصد و  شش هزار و  

هفتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 104.74  0.1
 

1100000  , 1395 دیوار گذاري 1396/04/20 1/96/20306 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
بوستان 18

1-1-10489-9-1-0-0 281

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي سابقه گزارش تخلف و راي جریمه از 
: کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد

برابر نقشه برداري پیوست به نامه اداره کل راه و شهرسازي به مساحت 165.35 مترمربع 
میباشد که مشتمل بر اعیانی خالفساز بصورت یک اطاق مسکونی به مساحت 38.31 
مترمربع که برابر ضوابط کالً در حد تراکم بوده وشایان ذکر است با توجه به اینکه فاقد 

سرویس بهداشتی و آشپزخانه بوده بعنوان یک واحد محسوب نمیگردد وهمچنین داراي 
یکباب انباري بسطح 12.41 مترمربع با اسکلت بلوك سیمانی و قدمت سال 1395 

میباشدالزم به توضیح است ملک مورد نظر داراي دیوارگذاري بدون مجوز  بطول 54.02 مترو 
عملیات ساتمانی در حد سفتکاري  میباشد . ضمناً برابر خط پروژه بشماره 2-1 مورخ 

.1395/12/04 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی بسطح 0.45 مترمربع میباشد
حالیه طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی در همان مرحله بوده و خالف جدیدي مشاهده 

نشد . مراتب با توجه به نامه اداره کل راه وشهرسازي جهت تعیین نوع کاربري بحضور تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 

ضریب 1.25 جریمه بمبلغ 31,688,719(سی و  یک میلیون و  ششصد و  هشتاد و  
هشت هزار و  هفتصد و  نوزده) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 55.64  1.25
 

455625  , 1386 طبقه مازاد بر تراکم 1396/04/31 1/96/20309 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي 
کوجه 

فالحتی 
کوچه 
هشتم

1-2-10318-211-1-0-0 28
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

راي بدوي جریمه بملغ 17,085,938(هفده میلیون و  هشتاد و  پنج هزار و  نهصد و  
سی و  هشت) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 25  1.5
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/31 1/96/20309 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي 
کوجه 

فالحتی کو

1-2-10318-211-1-0-0 28
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 57.68 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 

111.28 مترمربع می باشد. ازبابت احداث بنا در همکف به سطح 55.64 مترمربع داراي سوابق 
در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد. عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی جدید به 
ضمناً داراي 1 واحد  - احداث بنا در طبقه اول به سطح 55.64 مترمربع -:شرح ذیل می باشد

اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف برابر فیش برق .کسري پارکینگ می باشد
برابر خط پروژه شماره 4-1 مورخ 1396/02/11 فاقد عقب نشینی می .پیوستی 1386 می باشد
مراتب جهت پاسخ نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1395/12/15 و صدور دستور مقتضی .باشد

.تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض آقاي حبیب عزتی نیا ماسوله نسبت به راي شماره  1.95.18376 

مورخ 95.8.29صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به بازدید بعمل آمده توسط 
اعضاء کمیسیون از موقعیت ملک و بناي احداثی ؛ و با توجه محتویات پرونده، مدارك 

و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت به مفاد بند 4 راي بدوي ، 
احداث طبقه مازاد در طبقه ششم  بهمتراژ 115.15 مترمربع به مبلغ  449085000

(چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  هشتاد و  پنج هزار )ریال صادر و اعالم می نماید 

جریمه 115.15  3
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1396/04/13 1/96/20312 تجدید 
نظر

گلسار  
خ126 

روبروي 
سبزینه

1-1-10111-30-1-0-0 28
3

در خصوص مفاد بند2 راي بدوي ، با عنایت به مرقومه  شماره 29714 مورخ 96.2.19 
سازمان آتش نشانی در صورت اجراي پله فرار ؛ مالک مکلف است قبل از پایان کار 

نسبت به اجراي راه پله فرار از اقدام و شهرداري برابر ضوابط به موازین قانونی عمل 
نماید؛  همچنین در رابطه با مساحت زیر بناي راه پله فرار نیز  طبق ضوابط  اقدام 

نماید

سایر  0
 

1300000  , 1390 عدم رعایت مقررات ایمنی 
مبحث حریق
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص مفاد بند هاي 1و3 راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 347.87  2.5
 3 
 

1300000  , 1389
 , 1390

طبقه مازاد بر تراکم 1396/04/13 1/96/20312 تجدید 
نظر

گلسار  
خ126 

روبروي سبز

1-1-10111-30-1-0-0 28
3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره583  مورخ 86/9/21 با زیر بناي کل 727.95 مترمربع در 4.5 طبقه صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در  مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 

شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح 
:زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول  2.4 متر -1

افزایش بنا در همکف به سطح 33.93 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2

افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 135.72 مترمربع اضافه بنا خارج  -3
تراکم ( هر طبقه بسطح 33.93 متر مربع)

احداث طبقه پنجم بصورت طبقه مازاد به سطح 151.32مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -4

احداث طبقه ششم بصورت طبقه مازاد به سطح 115.15مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -5

بناي خارج تراکم به جهت برگشت 5% تشویقی آسانسور سطح 14.16مترمربع با توجه به   -6
 احداث دو طبقه مازاد

اضافه بناي راه پله آخر به سطح  1.90 مترمربع -7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -8
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 10.84متر مربع ( هر طبقه 2.71متر مربع 

(

.افزایش تعداد واحد ها از 4 واحد به 5 واحد که رعایت پارکینگ می گردد -9

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

 .الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه  از خارج حد 25 % استفاده ننموده اند

28
3
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.ضمناً ایستگاه مشترك، درِب ضد حریق و پله فرار اجرا نشده است

با توجه به سوابق ملک در سیستم یکپارچه شهرسازي در سال 89 در مرحله اجراي  ****
سقف اول داراي گزارش کارشناسی بوده همچنین داراي صورتجلسه مامور گشت تخلفات 

ساختمانی در سال 90 و 91 درخصوص جلوگیري از ادامه کار در مرحله احداث دو طبقه مازاد 
می باشد که به پیوست تقدیم می گردد. از این رو سال وقوع تخلف همکف 1389 و مابقی 

**** .طبقات 1390 در نظر گرفته شده است

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

***پرینت مجدد جهت بروزرسانی ***
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 752,270,400(هفتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  دویست و  

هفتاد هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 149.26  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 1/96/20317 تجدید 
نظر

حسین آباد  
نبوت کوچه 

دوم

1-2-10294-5-1-0-0 28
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 15,775,200(پانزده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  پنج هزار و  

دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 9.39  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 322 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 574/69 متر مربع( با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 29/66 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 118/64 متر مربع (هر طبقه 29/66 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمیزان 0/96 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 9/39 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-4
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید بشماره 1/96/20317 مورخ 1396/04/17 
.میباشند

تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است *****
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

28
4

با توجه به محتویات و توجها به نامه شماره ش ر - 56512 مورخ 1396/03/25 
شهرداري مبنی بر سهو  قلم در نوع اعمال تبصره در راي شماره 1/96/20048 مورخ 

1396/03/13با مالحظه سوابق در پرونده باستناد تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی بمبلغ  53654800(پنجاه و  

سه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال راي اصالحی صادر و 
اعالم میگردد.ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع 

است.

جریمه 173.08  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20318 اصالح
ي 

بدوي

رشت- کوي 
حسینی 

-کوچه49
-آژانس 
مشرقی

1-1-10685-13-1-0-0 28
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی که برابر فروشنامه عادي بسطح 99.80 متر 
مربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یک طبقه روي پیلوت با سطح 
اشغال 86.7 درصد با زیر بناي کل 173.08 با مصالح بتن آرمه و با قدمت سال 1395 نموده 
احداث بنا بصورت تنها T-R212  2 است که با توجه به کاربري ملک در طرح تفصیلی جدید
طبقه و هر طبقه حداکثر 150 متر مربع مجاز می باشد، لذا کالً در حد تراکم می باشد. رعایت 

پارکینگ می گردد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می 
باشد. درخواست پاسخ استعالم شرکت برق را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
***.به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 95/7/29 فاقد عقب نشینی می باشد ****

28
5

در خصوص اعتراض آقاي رضا یزدان پرست   نسبت به راي شماره 1.95.9741مورخ 
95.12.21 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 
که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و 

استوار میگردد. 

جریمه 30  0
 

3300000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز بر 
خالف کاربري طرح تفصیلی

1396/05/10 1/96/20321 تجدید 
نظر

بلوار  
شهداي 
گمنام 
میدان 
جهاد- 
شهرك 

فرهنگیان 
سالن 

ورزشی 
یزدان

1-2-10456-4-1-0-0 28
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 26 مورخ 82/1/23  و گواهی 
پایانکار بشماره 81201 مورخ 88/8/23 بصورت مجموعه ورزشی (یزدان) میباشند که پس از 

اخذ پایانکار مذکور بدون مجوز اقدام به احداث بنا در قسمت 3 متر عقب ساز بمساحت 
30/65 متر مربع نموده اند که بابت آن داراي رأي کمیسیون بشماره 17287 مورخ 

1389/09/01 مبنی بر تخریب میباشند که مالک راساv در سال 91 اقدام به تخریب بنا (اعاده 
.به وضع سابق) نموده اند

حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک مجدداv اقدام به احداث بنا بمساحت حدوداv 30 متر مربع 
.بصورت نگهبانی و دفتر با قدمت حدود 3 سال (1392) نموده اند

حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي درخواست اظهار نظر در خصوص کاربري بناي 
احداثی بمساحت 30 متر مربع در قسمت 3 متر عقب سازي را دارند که طی بازدید مجدد 
بعمل آمده مشخص گردیده که بعنوان کفش داري استخر و کنترل ورود و خروج باشگاه 

.میباشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

28
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حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 

راي بدوي براي اضافه بناي طبقات همکف الی سوم را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و 
دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  753,774,000(هفتصد و  

پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 179.47  1.25
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 1/96/20324 تجدید 
نظر

علی آباد  
کوي 

احمدیان  
ك گوهري

1-2-10241-81-1-0-0 28
7

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 

راي بدوي براي طبقه مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه 
بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  1,406,160,000(یک میلیارد و  

چهارصد و  شش میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 186  2.25
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه  شماره 539 مورخ 1391/12/01 بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی( انباري) با زیر بناي 660/53 متر مربع (بدون 
طبق .استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده است
نقشه برداري اصالحی ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

اضافه بنا در همکف بمساحت 43/44 متر مربع-1:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 130/32 متر مربع (هر طبقه 43/44 متر مربع)-2

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بمساحت 186 متر مربع-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 56/36 متر مربع-4

اضافه بناي تراکمی بدلیل -6 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-5
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 5/71 متر مربع (همکف 

2/26 متر مربع - طبقات 3/45 متر مربع)
مراتب جهت .حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.کسري پارکینگ ندارند

.دستورات بعدي تقدیم میگردد

28
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در خصوص اعتراض  خانم حاجیه فدائی و شرکاء نسبت به راي شماره  1.95.19346 
مورخ 95.12.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض  ؛ ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد فلذا ضمن نقض راي بدوي به شماره صدر 
االشاره مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی  نسبت به متراژ 29.29 مترمربع بمبلغ  147621600

(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 29.29  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20328 تجدید 
نظر

خیابان 
طالقانی  

پارك 
نیکمرام 
نیکمرام

1-2-10066-4-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  در مرحله اجراي 
فنداسیون و میلگردگذاري ستونهاي همکف داراي پروانه ساختمانی  به شماره 12 به تاریخ 

95/05/07 به صورت 2 طبقه روي یک باب مغازه و در 2 واحد مسکونی و زیر شیروانی انباري 
با زیر بناي 425.39 مترمربع می باشد مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده 

است و تا این مرحله در همکف ، بسطح 29.29 مترمربع اضافه بنا دارند . حالیه تقاضاي 
. صدور پروانه مرحله دوم را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

28
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ  
187,588,800(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.22  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20330 بدوي صفاري   
آرمیده - 
بن بست 
کادوس

1-2-10071-34-1-0-0 28
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 74 مورخ 95/09/25
 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 619/5 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 6/63 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 19/89 متر مربع (هر طبقه 6/63 متر مربع)-2

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -3
0/98 متر مربع و طبقات 9/72 متر مربع (هر طبقه 3/24 متر مربع)

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 4/31 متر مربع-4
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 294891 در مرحله اتمام فونداسیون میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

28
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، به مبلغ  1,575,235,200(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  پنج 

میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 234.41  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20334 بدوي بلوار  
دیلمان  
پشت 

  بیمارستان

1-1-10058-600-1-0-0 290

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 53,827,200(پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  
بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 32.04  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  296 مورخ  94/12/25 با زیر بناي کل  1419.55 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
طبقات  می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 1.2 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 40.19 مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
22.72 متر مربع بصورت سایه کنسول بال استفاده بوده و مابقی بسطح 17.47 متر مشمول 

.تخلف می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 160.76 مترمربع ( هر -3

طبقه 40.19 متر مربع)
داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 56.18 متر مربع در طبقه پنجم که از این مقدار  -4

 .بسطح 15.99 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 32.04 متر مربع در همکف از تراکم اعطایی استفاده  -5

نموده اند ( تبصره 7)
.رعایت پارکینگ می گردد

:ضمناً
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 15.76 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي) /--

.می باشد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروز  ***
رسانی
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به نامه شماره ش ر-60090-1396 مورخ 96.3.30 شهرداري منطقه یک مبنی 
برکاهش متراژتخلف از  45.70 مترمربع به 13.33مترمربع در خصوص بناي مازاد بر 
تراکم ، راي بدوي  با اصالح متراژ(13.33مترمربع ) مبنی بر جریمه با اعمال ضریب 

2.75 برابر ارزش معامالتی و اصالح مبلغ جریمه 123169200(یکصد و  بیست و  سه 
میلیون و  یکصد و  شصت و  نه هزار و  دویست) ریال  تایید میگردد .

جریمه 13.33  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 1/96/20340 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  سمیه 133

1-1-10083-7-1-0-0 291

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 56 مورخ 1395/08/19به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 1286.85 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 43.29 مترمربع -1

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2
به بناي مفید در همکف به سطح 2.41 متر مربع

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/03/09 مبنی بر 
.پرداخت جریمه نقدي می باشد

الزم به ذکر است مالک ادعا دارد که نقشه هاي معماري ارائه شده زمان گزارش پرونده 
ارسالی به کمیسیون اشتباه بوده و حالیه با توجه به نقشه اصالحی ارائه شده جدید 

:درخواست بررسی مجدد تخلفات را دارند که به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 10.92 مترمربع -1

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2
به بناي مفید در همکف به سطح 2.41 متر مربع

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي احداث بناي جداساز بصورت انباري و سرویس بهداشتی  ، با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 22,104,000(بیست و  دو میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20  1.5
 

1020000  , 1393 احداث بناي جداساز 1396/05/28 1/96/20341 بدوي  
گلسار-بلوار

انصاري  
فردوسی

1-1-10235-75-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 
421.40 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه و  یک باب انباري و سرویس 

بهداشتی در قسمتی از حیاط موجود می باشد. از بابت اعیان خانه داراي بالمانع به شماره 
1/33/153012 مورخ 1392/02/18 می باشد و پس از آن مالک در سال 1393 مبادرت به 

احداث یکباب انباري و سرویس بهداشتی  در قسمتی از حیاط به مساحت تقریبی 20 
.مترمربع نموده اند که از بابت آن مجوزي ارائه نگردیده است

الزم به ذکر است که مالک مبادرت به تعمیرات جزئی خانه از قبیل کف سازي و رنگ امیزي 
.نموده است که از بابت آن نیز مجوزي ارائه نگردیده است

باتوجه به قرار گیري در انتهاي کوچه عقب نشینی ندارد.مراتب جهت دستور بحضورتان 
.تقدیم می گردد

29
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 970,195,000(نهصد و  هفتاد 

میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 127.78  2.5
 

3100000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/07/01 1/96/20342 بدوي گلسار -  
104  دهم

1-1-10058-115-1-0-0 29
3

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 58.3 3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 45,337,500(چهل و  پنج میلیون و  سیصد و  
سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.25  0.5
 

3100000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

درخصوص عدم رعایت مقررات ایمنی ساختمان، بدیهی است شهرداري به تکلیف 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 3100000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  165 مورخ  92/6/27 با زیر بناي کل  189 مترمربع در 2.5 طبقه و یک واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
تغییر جانمایی ملک که 2 متر حیاط خلوت سرتاسري از سمت شمال به سمت جنوب  -1

.منتقل گردیده است
با توجه به اینکه طبقه اول و دوم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه هرکدام به  -2

یک واحد تبدیل گشته لذا بسطح 58.30 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد 
.مسکونی می گردد

احداث یک طبقه مازاد بسطح 58.30 متر مربع در طبقه سوم که دوبلکسی طبقه دوم می  -3
.باشد

احداث یک طبقه مازاد دیگر بسطح 51.81 متر مربع در طبقه چهارم بصورت تریبلکس  -4
.طبقه سوم که از این مقدار بسطح 29.13 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

احداث نیم طبقه در طبقه چهارم بسطح 8.41 متر مربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در همکف به سطح 1.07 متر مربع و در طبقه اول  به سطح 2.42 مترمربع و در 
طبقه دوم بسطح 5.77 متر مربع که از این مقدار در طبقه دوم بسطح 3.35 متر مربع مربوط 

.به احداث انباري در فضاي راه پله می باشد
در هنگام صدور پروانه  بسطح 29.25 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -7

نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از یک واحد به 2 واحد مسکونی افزایش یافته که دو واحد پارکینگ نیاز  -8
داشته که با توجه به اینکه در محل فاصله دیوار تا درب پارکینگ 4.83 متر بوده ، لذا دو 

واحد کسري پارکینگ دارد. طی بازدید مجدد مشاهده گردید که مالک جهت تامین 5 متر 
طول پارکینگ نسبت به تخریب تیغه ها اقدام نموده و در این مرحله رعایت دو واحد 

پارکینگ می گردد. لذا در هنگام پایانکار در صورت بروز هر گونه تغییرات بررسی صحت 
.رعایت پارکینگ هاي مورد نیاز مجدداً قابل به بررسی خواهد بود

:ضمناً
مالک نسبت به احداث باالبرکه از طبقه دوم شروع شده و در طبقات سوم و چهارم که  /--

کالً بصورت یک واحد تریبلکسی بوده ایستگاه دارد، اقدام نموده است و این باالبر صرفاً 
.مورد استفاده واحد فوقانی می باشد

29
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.مساحت همکف و طبقات اول و دوم هرکدام بسطح 0.70 متر مربع کاهش یافته است /--

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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي رامین عسگري و شرکاء  بشرح  افزایش زیر بناي 
ساختمان در همکف و طبقات اول تا چهارم  ؛ کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید 

ساختمان جمعا بمساحت 208.4 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 1400448000(یک میلیارد و  چهارصد میلیون و  چهارصد و  چهل و  

هشت هزار )   ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 208.4  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/27 1/96/20344 بدوي دیلمان  
زمین هاي 
  ك همت

1-1-10498-29-1-0-0 29
4

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 26.17 مترمربع نیز مستنداً به تبصره 2 قانون 
فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

43,965,600(چهل و  سه میلیون و  نهصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم مینماید

جریمه 26.17  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد  با توجه به رعایت تعداد  
پارکینگ ها, نظر به اینکه پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش واحد اضافه به 

متراژ 58.05  متر مربع  مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده  از این حیث ؛ حکم 
به  ابقاء تعدا د 4 واحد مسکونی را صادر و اعالم مینماید  .

سایر 58.05  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 
1393/05/23 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 415 مترمربع 

می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده میباشد و مالک از بابت گزارش بشرح ذیل 
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد مبنی بر 

:جریمه میباشد
((1- افزایش بنا در همکف بسطح 37.78 مترمربع

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 151.12 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -2
.37.78 مترمربع میباشد

افزایش بنا راه پله به بام بسطح 1.91 مترمربع-3
احداث انباري زیرشیروانی  بسطح 8.54 مترمربع-4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف بسطح 4.45 مترمربع و درطبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.60 
متر مربع ( طبقه اول و دوم و چهارم هرکدام بسطح 1.27 و طبقه سوم بسطح 0.79 مترمربع 

میباشد )
با توجه به تبدیل طبقه سوم و چهارم از یک واحد دوبلکسی به 2 واحد مجزا داراي بناي -6

تبدیل واحد بسطح 58.05  مترمربع میباشد
.دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 26.17  متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند.و -
سقف ساختمان بصورت یکطرفه و یک شیبه اجرا شده است و همچنین قابل ذکر است 

فاصله ساختمان مورد نظر در حد جنوب شرقی کمتر از 2 متر (1.87 متر) میباشد
الزم به توضیح است رعایت ارتفاع پیلوت(2.40 متر) و همچنین نصب درب سواره رو طبق 

ضوابط الزامی میباشد.))
حالیه خالف جدیدي مشاهده نگردید.مالک درخواست  صدور گواهی عدم خالف را *****

.دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

29
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25  برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1254288000(یک 
میلیارد و  دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 298.64  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 1/96/20352 بدوي علی آباد  
امام حسین  

دوم

1-2-10292-3-1-0-0 29
5

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 142,749,600(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  
هفتصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 84.97  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 39.66  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  176مورخ  94/10/7 با زیر بناي کل  653.52 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. داراي نامه شماره 9027187 مورخ 

90/11/10 معاونت شهرسازي  و معماري در خصوص اینکه قسمت نسقی در حد غرب به عنوان 
محوطه  ساختمان بالمانع می باشد. در زمان صدور پروانه قسمت نسقی در نقشه هاي 
معماري فقط جهت نمایش درب خودرو ترسیم شده و در تراکم و سطح اشغال مساحت 

عرصه طبق سند مالك عمل قرار گرفته است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می 
باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 56.09مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ بسطح 9.53 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 224.36 مترمربع (  -3
هر طبقه 56.09 متر مربع)

با توجه به اینکه طبقات سوم و چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -4
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 75.92 متر مربع) به کسر توسعه بنا در 
طبقه چهارم (56.09 متر مربع) بسطح 19.83 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد 

.مسکونی در هریک از طبقات سوم و چهارم می گردد
توسعه انباري زیر شیروانی بسطح 10.45 متر مربع که از این مقدار بسطح 1.75 متر مربع  -5

.مشمول اخذ عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 7.74 متر مربع ( هر طبقه 3.87 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 0.75 متر مربع در همکف و بسطح 84.22 متر مربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که  8 واحد تامین نموده با  -8

توجه به افزایش عرض درب در حد غرب داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض 
درآمدي می باشد. الزم به ذکر است در حد غرب با توجه به اینکه مالک از زمین نسقی خود 
صرفنظر نموده لذا ضوابط پارکینگی  بصورت بر ساز مالك نحوه محاسبه عرض  و تعداد درب 

.سواره رو بوده است
ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) و اجراي دیوار حائل بام در هنگام 

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

طی بازدید مجدد مشاهده گردید که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در مرحله  ***
.بهره برداري می باشد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,796,558,400

(یک میلیارد و  هفتصد و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 237.64  2.25
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/04/20 1/96/20353 بدوي گلسار  
 خ179

1-1-10124-478-1-0-0 29
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 

پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
586,488,000(پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.82  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 313,185,600(سیصد و  سیزده میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 186.42  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  413 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  1187.56 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً یک بار تمدید گردیده است.  
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت سفت کاري و در حال انجام سربندي  می باشد.  به 
استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.91 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 46.22 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 184.88مترمربع (  -3

هر طبقه 46.22 متر مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 69.82 متر مربع که از این مقدار بسطح 23.6 متر مربع  -4

.مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 0.3 متر مربع ( هر طبقه 0.06 متر مربع )

توسعه زیر شیروانی بسطح 6.24 متر مربع -5
در هنگام صدور پروانه به سطح 24.2 متر مربع در همکف و بسطح 162.22 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه 5 واحد با بناي مفید بزرگتر از 180 متر مربع دارد لذا 10 واحد پارکینگ  -6

.مورد نیاز بوده که 9 واحد تامین نموده و داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

 .عملیات به اتمام رسیده است ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، ضرورت 

قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، 
به مبلغ  798,300(هفتصد و  نود و  هشت هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.7  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20363 بدوي بلوار شهید 
انصاري خ 
امام رضا 

کوچه نهم 
پالك 44

1-1-10259-15-1-0-0 29
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه خالف ساز با زیربناي 86.60 مترمربع مشتمل بر 
سرویس جداساز در حیاط بسطح 2.10 مترمربع بر روي عرصه فاقد سند بسطح 239.30 

مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 1373 که با توجه به کاربري در حد تراکم می باشد با 
استناد به خط پروژه 2-1 مورخ 96/02/19 بسطح 3.65 مترمربع در تعریض کوچه 10 متري 

قرار دارد  . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي جهت تعیین کاربري را دارند . 
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایه بان، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 2,061,800(دو میلیون و  شصت و  یک هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.69  1
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 1/96/20364 بدوي رشتیان  
میدان جهاد 

شهرك 
فرهنگیان

1-2-10451-3-1-0-0 29
8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 350 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 517/8 متر 

مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره 
.برداري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

 اضافه بنا در همکف بمساحت 3/09 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 12/98 متر مربع (هر طبقه 6/49 متر مربع )-2

اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 6/78 متر مربع (هر طبقه 3/39 متر مربع )با احتساب -3
 حفره راه پله

کاهش بنا در زیرشیروانی بمیزان 2/49 متر مربع-4
.کسري پارکینگ ندارند

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/02/19 و پرونده در واحد خالف 
.میباشد

توضیح اینکه نماي جانبی حد شرق حلب رنگی و دیوار حائل اجرا گردیده
.همچنین داراي سطل زباله در حد شرق( جنب درب ورودي نفررو) میباشند

الزم به ذکر است که طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 مورخ 1396/10/19 فاقد عقب نشینی 
میباشد.(طبق خط پروژه عرض موجود معبر 12/15 متر )

.ضمناv داراي گواهی عدم خالف بشماره 296293 مورخ 1396/06/07 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به احداث سایبان  ************
.بتنی متصل به ساختمان در همکف بمساحت 1/69 متر مربع جهت تأمین پارکینگ نموده اند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

29
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/20 1/96/20366 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 178

1-1-10136-49-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات اول الی چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
480,135,600(چهارصد و  هشتاد میلیون و  یکصد و  سی و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.51  2.25
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/04/20 1/96/20366 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 178

1-1-10136-49-1-0-0 29
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 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 566160000(پانصد و  شصت و  شش میلیون و  
یکصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 337  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 

ششم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,436,235,200(دو میلیارد و  چهارصد و  
سی و  شش میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 241.69  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 

پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
398,832,000(سیصد و  نود و  هشت میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.48  2.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 417 مورخ 1393/12/28 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 8 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بهمراه 

زیر شیروانی (انباري) با زیربناي 2002/98 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد.طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه  و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 6/34 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 6/34 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 11/55 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 11/56 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 11/56 متر مربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 47/48 متر مربع (از این مقدار بمساحت 35/92 متر -6

مربع مربوط به 2 متر عقب سازي میباشد.)
توسعه زیر شیروانی بمساحت 125/19 متر مربع و تبدیل به مسکونی به عنوان طبقه  -7

 مازاد
.بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 337  متر مربع اضافه بناي تراکمی دارند-8

اضافه بناي خارج از تراکم در همکف بمساحت 7/76 متر مربع و طبقات 8/4 متر مربع -9
بعلت تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 9 واحد-10
و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی (الزم به ذکر است که پس از اتمام عملیات 

ساختمانی در زمان پایانکار وضعیت پارکینگ ها قابل بررسی مجدد خواهد بود.)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/20366 مورخ 1396/04/20 و 

.پرونده در واحد خالف میباشند
الزم به ذکر است که توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 125/19 متر مربع همچنین تبدیل 
انباري و راه پله به مسکونی بمساحت 22/02 متر مربع (تبدیل انباري به مسکونی بمساحت 
12/03 متر مربع-تبدیل راه پله به مسکونی بمساحت 9/99 متر مربع) بعنوان طبقه مازاد 
میباشد که قبالv کل طبقه بمساحت 241/69 متر مربع اشتباهاv بعنوان طبقه مازاد محاسبه 

.گردیده است
(انباري ها در زیرشیروانی احداث گردیده و بمساحت 16/47 متر مربع داراي اضافه بناي 

خارج از تراکم بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع میباشند.) ضمناv قسمتی از زیربناي 
احداثی در طبقه ششم بمساحت 38/16 متر مربع مربوط به تراس غیر مسقف اختصاصی 

.میباشد

29
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===============================
===

گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون از طریق واحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی بوده که تاکنون راي کمیسیون صادر نگردیده و پس از آن تغییراتی صورت 

..نگرفته است
..حالیه مالک درخواست استعالم شرکت آب وفاضالب و حفاري بطول 2 متر خاکی رادارند

/.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري و حصارکشی بدون آنکه بنایی بر روي عرصه 

احداث گردد، قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و نظریه شماره �±�7/2626
82/4/10 و �7/4147±�90/9/20 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مطلب فوق می باشد لذا 
به رد آن اظهارنظر می گردد. پرونده جهت اقدام مقتضی به شهرداري ارسال می گردد 

تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید. بدیهی است شاکی مربوطه می تواند از طریق 
مراجع قضایی، نسبت به پیگیري موضوع از طریق اقامه شکایت و دعواي مناسب 

جهت احقاق حق اقدام نماید. 

سایر 40 300000  , 1391 دیوار گذاري 1396/05/03 1/96/20367 بدوي بلوار قلی 
پور کوچه 

نامجو

1-1-10338-175-1-0-0 300

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، ملک متشاکی 
بصورت یک قطعه زمین محصور به دیوار بلوکی بدون مجوز به طول تقریبی 40 متر و قدمت 

تقریبی 5 سال میباشد.با توجه به شکایت پالك مجاور غربی که داري پروانه شماره 
20-75/02/16 و گواهی عدم خالف 4132-75/04/06 (فاقد خالف)بوده ، با توجه به اینکه 
برابر خط پروژه شماره 4-1 مرخه 96/1/27 ملک متشاکی در مسیر خیابان 18 متري اعالم 

گردیده و ملک شاکی بر خیابان آتی قرار گرفته و داراي درب و باز شو در این قسمت 
میباشد که عمال در محل به سمت داخل زمین متشاکی باز میگردد.حالیه شاکی تقاضاي 

تعیین تکلیف در خصوص تخریب دیوار و بازگشائی خیابان مذکور جهت دسترسی را 
دارند.الزم بذکر است پروانه مذکور بصورت نسقی صادر گردیده حالیه مالک سند دریافت 
نموده اند.که در سند حد شرق ذکر نشده ولی در حد شمال بوضعیت شرقی درب ورودي 

بسمت ملک متشاکی قید گردیده که در محل موجود است. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور 
.تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، ضرورت 

قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، 
به مبلغ  3,986,500(سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش هزار و  پانصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 46.9  0.1
 

850000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 1/96/20368 بدوي جاده انزلی  
اسماعیل 
اباد بن 

بست ششم

1-1-10260-60-1-0-0 301

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,250,000(بیست و  یک میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

850000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه خالف ساز با زیربناي 42.20 مترمربع مشتمل بر 
سرویس بهداشتی متصل به اعیان بسطح 4.70 مترمربع بر روي عرصه فاقد سند بسطح 

195.41مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 1390که با توجه به کاربري در حد تراکم می 
باشد یک باب کسري پارکینگ دارد  . باستناد خط پروژه 2-1 مورخ 96/02/19 بسطح حدود 
3.45 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد .  حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره راه و 

 . شهرسازي جهت تعیین کاربري را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي صفر علی پاشایی موضوع گزارش شهرداري منطقه 

1  ؛بشرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم به متراژ  273.37    مترمربع ؛ 
میزان تراکم اعطایی به متراز 167.17  مترمربع و تبدیل بخشی از پیلوت به2 باب  

مغازه به متراز 40.19 مترمربع که منجربه 2 واحد کسري پارکینگ تجاري گردیده است 
؛   با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از 
صحت موضوع تخلف را دارد و با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس 

ناظر مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  

2.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت     273.37   متر مربع (اضافه بنا در همکف 
و طبقات اول تا چهارم افزایش سطح راه پله به بام و کاهش راه پله و افزایش آن به 

بناي مفید) جمعاً به مبلغ 2296308000(دو میلیارد و  دویست و  نود و  شش میلیون و 
 سیصد و  هشت هزار )ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 273.37  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/24 1/96/20369 بدوي شهرك 
بهشتی 

زمینهاي 
  احمدپناه

1-1-10583-2-1-0-0 302
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 167.17   متر مربع  مستنداً به تبصره 2 قانون 
صدر االشاره با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی   حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 280,845,600(دویست و  هشتاد میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  
ششصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 167.17  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/05/24 1/96/20369 بدوي شهرك 
بهشتی 

زمینهاي 
  احمدپناه

1-1-10583-2-1-0-0 302
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 1393/06/12 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 559.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل 
:نمودند

اضافه بنا در همکف به سطح 43.13 مترمربع -
 تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به صورت احداث 2 باب مغازه به سطح 40.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 220.52 مترمربع ( هر طبقه 55.13  -
مترمربع )

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.89 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.67 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

6.16 متر مربع ( هر طبقه 1.54 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 167.17 متر مربع ( تبصره 7) -

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
*********************************************************

**
از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر ماده  صد مورخ 1396/07/01 مبنی بر تخریب مغازه 

.ها می باشد
حالیه طی آخرین بازدید صورت گرفته عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در خصوص 
تخریب مغازه ها اجراي حکم صورت گرفته است. ضمنا ً در خصوص کاهش سطح راه پله 

نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.67 متر مربع و 
در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 6.16 متر مربع ( هر طبقه 1.54 متر مربع )، با توجه به 

.اشتباه محاسباتی این آیتم از خالف باید حذف گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

302

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و  عدم ضرورت اعمال تبصره یک  ضمن  
نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 505,612,800(پانصد و  پنج میلیون و  
ششصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 175.56  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20370 تجدید 
نظر

بلوار ش  
رجایی 

کوچه52 
فرعی سوم 

بن بست

1-2-10682-38-1-0-0 30
3

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  بشماره 

8917-95.10.19 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 22934880
(بیست و  دو میلیون و  نهصد و  سی و  چهار هزار و  هشتصد و  هشتاد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 159.27  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی با خط عادي و فاقد  پروانه ساختمانی و بصورت سه طبقه 
روي پیلوت در سه واحد مسکونی  و با سازه بتنی  و با قدمت سال 91 بوده که عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده الزم بذکراست ملک مذکور در حد اجراي ستون همکف باشماره 
درخواست 89394 مورخ 88/09/19 داراي سوابق گزارش تخلفات درهمکف و طبقات بشرح 

:.ذیل میباشد
داخل تراکم  بسطح 159.27 مترمربع  -1

  خارج تراکم بسطح بسطح 175.56 مترمربع -2
 تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی (سوئیت) بسطح 35.98 مترمربع -3

با توجه آیتم شماره 3 فوق  دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق میگیرد..ضمنآ برابر  -4
..خط پروژه پیوست بشماره 4-1 مورخ 95/07/09فاقد  عقب نشینی  میباشد

در پاسخ به نامه شماره 55828 مورخ 96/03/24 کمیسیون ماده صد و بازدید بعمل آمده 
. رعایت 2 متر عقب سازي نسبت به پالك پشت می گردد

پس از گزارش فوق داراي راي جریمه براي طبقات و تخریب سوییت همکف به پیوست می 
باشد که طی بازدید مجدد مورخ 96/06/06 مالک راسا نسبت به تخریب سوییت همکف 
اقدام نموده اند و رعایت دو باب پارکینگ بري دو واحد می گردد . مراتب جهت صدور 

. دستور تقدیم می گردد
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي حمید رضا حسین زاده به وکالت از خانم افسانه یکتایی   
نسبت به راي شماره  1.92.2977 مورخ 92.8.28 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با 

عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و حضور مالک در 
جلسه کمیسیون و موقعیت قرار گیري ملک  ؛ و عدم امکان تهیه خط پروژه؛  ضرورتی 

بر قلع احراز نمی گردد؛ فلذا  ضمن نقض راي به شماره صدر االشاره  با ملحوظ قرار 
دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري  با ضریب یک برابر ارزش معامالتی  نسبت 

به مساحت 55.15 مترمربع به مبلغ 16545000(شانزده میلیون و  پانصد و  چهل و  
پنج هزار )  ریال محکوم واعالم میدارد همچنین در صورت مشخص شدن خط پروژه 

مستنداً به تبصره 6 قانون فوق االشاره مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام 
نوسازي و یا اجراي طرح می باشد

جریمه 55.15  1
 

300000  , 1391 دیوار گذاري 1396/04/18 1/96/20372 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
کویخ 

روبروي 
 هالل احمر

1-1-10447-52-1-0-0 304

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین بایر، محصورو فاقد اعیان که برابرسند مالکیت 
مفروزي سال 85 به سطح 148.50 مترمربع می باشد. از بابت دیوارگذاري بدون مجوز به 
طول 55.15 متر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/04/18 مبنی بر 

پرداخت جریمه نقدي می باشد .ضمنآمقدار عقب نشینی پس ازتهیه خط پروژه متعاقباً اعالم 
.خواهد شد. مراتب جهت صدوردستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي تیمور یحیایی  نسبت به راي شماره  1.96.19846 مورخ 
96.2.19  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به 1.25  برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 86.35مترمربع به مبلغ  362670000(سیصد و  شصت و  دو میلیون و  
ششصد و  هفتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد  اما در خصوص بند 2 مفاد راي 

بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده , عیناً تایید و استوار می گردد

جریمه 100.7  0.5
 1.25 

 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 1/96/20376 تجدید 
نظر

قلی پور  
حسینی 8
-شهداي 
فرعی2

1-1-10350-92-1-0-0 30
5
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف  که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 451 مورخ 1391/10/18 بصورت3  طبقه بر روي پیلوت در 3  واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 265 مترمربع صادر شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به مساحت کلی 81.50 مترمربع با قدمت 
 -1-1. اضافه بنا در همکف به مساحت 14.90 مترمربع -1:سال 1393 و به شرح زیر می باشد
اضافه  -2. به مساحت 7.30 مترمربع سایه کنسول بالاستفاده به جهت اخذ عواض در آمدي

اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.20 -3 بنا در طبقه اول به مساحت 22.20 مترمربع
راه پله به بام  اجراء نشده  -5 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.20 مترمربع -4 مترمربع

داراي بناي  -6است.( در زمان صدور پروانه مساحت راه پله به بام 15 مترمربع می باشد.)
مازاد بر تراکم خارج از 25% به مساحت 14.35 مترمربع در زمان صدور پروانه  می باشد که با 
داراي اضافه بناي  -7.توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید به مساحت 4.85 مترمربع 
.کسري پارکینگ ندارد -8.( 0.29 مترمربع در همکف و 4.56 مترمربع در طبقات )  می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

30
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 226,380,000(دویست و  

بیست و  شش میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 134.75  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/05/03 1/96/20379 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-76-1-0-0 306

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 1,176,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش میلیون ) ریال تایید می نماید 

جریمه 200  1.75
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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درخصوص اعتراض خانم سیده زهرا شعبانی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر 
که به موجب آن درخصوص احداث بناي تجاري (تبدیل پیلوت مسکونی به دو واحد 

تجاري در همکف) به متراژ 140 مترمربع که حکم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفل 
معادل 4,480,000,000 ریال صادر گردیده، نظر به اینکه این کمیسیون در مقام 

رسیدگی به اعتراض  تجدیدنظرخواه، موضوع را جهت تعیین ارزش سرقفل به هیئت 
کارشناسی ارجاع و هیئت کارشناسی به شرح نظریه 96/137- 96/3/29  ارزش 

سرقفل مکان مذکور را 18,200,000,000 ریال تعیین نموده و نظریه مذکور علی الظاهر با 
واقع امر مطابقت دارد لذا با اصالح جریمه از مبلغ فوق الذکر به مبلغ  3640000000(سه 
میلیارد و  ششصد و  چهل میلیون ) ریال دادنامه صدرالذکر را نتیجتا تایید می نماید. 

جریمه 140.06  0
 

3360000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/05/03 1/96/20379 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-76-1-0-0 306

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 2,679,793,200(دو میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  نود و  سه 
هزار و  دویست) ریال تایید می نماید 

جریمه 354.47  2.25
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 186.12  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  249 مورخ  92/8/30 با زیر بناي کل  730.8 مترمربع در 4.5 طبقه و در 4 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. داراي راي بند 9 مورخه 92/3/19 کمیسیون ماده 5 که در آن با 
احداث مغازه مخالفت گردید. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد 

نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 
:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.51 متر -1

احداث زیر زمین بسطح 175.44 متر مربع که از این مقدار بسطح 22.55 متر مربع  -2
.بصورت سایه کنسول بوده و صرفاً جهت اخذ عوارض احداث می باشد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 32.89 مترمربع -3

احداث دو باب مغازه در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري جمعاً بسطح 140.06 متر  -4
مربع

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 131.56 مترمربع (  -5
هر طبقه 32.89 متر مربع)

با توجه به اینکه طبقات اول الی چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -6
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (79.42 متر مربع) به کسر توسعه بنا در 
طبقات اول الی چهارم (32.89 متر مربع) بسطح 46.53 متر مربع مشمول تخلف افزایش 

.تعداد واحد مسکونی در هر یک از طبقات اول الی چهارم می گردد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 5.52 متر مربع ( هر طبقه 1.38 متر 

مربع )

توسعه راه پله به بام بصورت احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 31.61 متر مربع که از  -8
این مقدار بسطح 1.48 متر مربع مشمول عوارض درآمدي از بابت مابه التفاوت احداث انباري 
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.بزرگتر از 5 متر مربع می باشد

در هنگام صدور پروانه به سطح 134.75 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -9
تبصره 7)

با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 8 واحد مسکونی و احداث 2  -10
باب تجاري جمعاً 8 واحد پارکینگ مسکونی و 2 واحد پارکینگ تجاري نیاز بوده که کالً 2 

واحد پارکینگ تامین نموده  و داراي 8 واحد کسري پارکینگ تجاري ( 6 واحد براي 
مسکونی و 2 واحد جهت مغازه) می باشد. ضمناً در جانمایی نشان داده شده جهت پارکینگ 
ها در زیر زمین، با توجه به عدم تامین حداقل عرض 5 متر راهرو جهت گردش 90 درجه، لذا 
2 واحد از پارکینگ ها ( پارکینگ شماره 3 و 4) مورد تایید نبوده است ( عرض موجود حدود 

.4.5 متر می باشد)

اجراي دیوار حائل مطابق دیتایل پروانه در هنگام پایانکار الزامی است.  درخواست صدور 
.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

بازگشت به نامه شماره 183242 مورخ 95/9/9  و نامه مورخ 95/10/14 دبیرخانه  ****
کمیسیون ماده صد، کالً 10 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده و چنانچه با احداث زیر زمین 

موافقت شود با توجه به نقشه ارائه شده  تنها دو واحد پارکینگ بر اساس ضوابط شهرسازي 
تامین شده و داراي 6 واحد کسري پارکینگ براي مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ براي 

مغازه ها خواهد بود. الزم بذکر است با توجه به اینکه دلیل کسري پارکینگ مسکونی ها 
احداث مغازه بوده نوع کسري پارکینگ براي واحد هاي مسکونی نیز در فرم تحلیل تجاري 

******در نظر گرفته شده و کالً 8 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 115617600(یکصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  هفده هزار و 

 ششصد)ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 68.82  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/04/27 1/96/20384 تجدید 
نظر

ش رجایی  
فلکه جهاد 

جنب 
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10457-22-1-0-0 30
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

راي بدوي  عینا تایید میگردد.(ضمنا تعداد سه واحد مسکونی مورد تایید است)

جریمه 53.95  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/04/27 1/96/20384 تجدید 
نظر

ش رجایی  
فلکه جهاد 

جنب 
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10457-22-1-0-0 30
7

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 599,004,000(پانصد و  نود و  نه میلیون و  چهار هزار )ریال 
عینا تایید میگردد.

جریمه 118.85  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی (ماده واحده) به شماره 264
مورخ 93/11/30 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 309.31
 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري می 
:باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 27.80مترمربع -
 سایبان در همکف بسطح 9.60مترمربع اجرا نشده است-

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 83.40 مترمربع (هر طبقه 27.80 مترمربع ) -
افزایش تعداد واحد از دو به سه که برابر ضوابط جاري مشمول 53.95 مترمربع مابه التفاوت -

.افزایش واحد می گردد
توسعه راه پله به بام به سطح  7.65 مترمربع -

با توجه به میزان بر مجاز به احداث دو درب 3 متري می باشند که در وضع موجود دو درب  -
به عرض 6.20متر اجرا شده که منجر به حذف پارك حاشیه اي نمی گردد ودر صورت تایید 

.رعایت سه باب پارکینگ می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  68.82 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

2,276,736,000(دو میلیارد و  دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  سی و  
شش هزار ) ریال تایید می نماید 

جریمه 338.8  2
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/04/27 1/96/20385 تجدید 
نظر

گلسار  
 انتهاي104

1-1-10373-209-1-0-0 30
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 230,563,200(دویست و  

سی میلیون و  پانصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 137.24  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 239 مورخ 
1392/08/20 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 823.75 
مترمربع می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و مالک از بابت تخلفات ساختمانی 

بشرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد 
:مبنی بر جریمه میباشد

((1- افزایش بنا در همکف بسطح 47.89 مترمربع
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 191.56 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -2

47.89 مترمربع میباشد
احداث پیش آمدگی غیر مجاز بسمت معبر از طبقه اول تا چهارم بسطح 68.84 مترمربع -3

که براي هر طبقه بسطح  17.21 متر مربع در جهت شمال می باشد.ضمناً الزم به توضیح است 
ارتفاع از کف پیاده رو تا زیر پیش آمدگی طبقه اول 3.35 متر بوده اما مالک جهت نماسازي 

.با سنگ نما میباشد که ارتفاع آن از کف پیاده رو تا پوسته نما 2.80 متر میباشد
افزایش بنا راه پله و  آسانسور بام بسطح 3.35 مترمربع-4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و آسانسور نسبت به زمان صدور پروانه و -5
تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 9.24 متر مربع ( هر طبقه 

2.31 متر مربع )
 احداث  انباري و راهرو در زیر شیروانی بسطح 17.92 مترمربع-6

ضمناً  با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 2 انباري در زیرشیروانی بوده که داراي -7
بناي خارج تراکم بسطح 0.19 مترمربع بصورت مساحت مازاد بر سطح مجاز انباري در 

زیرشیروانی (5 مترمربع) میباشد.(جهت اخذ عوارض درآمدي)
 .دیوارحائل تاکنون اجرا نشده است

الزم به توضیح است برابر بر ضوابط مالک در حد شمال مجاز به احداث 2 درب سواره رو -
بطول 3 و 4 متر بوده که در وضع موجود داراي 2 درب سواره رو بطول 4 و 4.10 میباشد که با 
توجه به افزایش طول یکی از دربها بیش از 3 متر داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی 

.جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 137.24 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده ******

.اند
شایان ذکر است بغیراز سطح 12متر مربع بعنوان  پاسیو مابقی عرصه ملک بصورت اعیان 
اشغال گردیده است که قابل ذکر است یکی از ابعاد پاسیو در صورت محاسبه از پنجره تا 
قسمت انتهاي ساختمان و ملک و عدم محاسبه عرض تیر در همکف و طبقات برابر نقشه 

.برداري ،رعایت بعد پاسیو ( طول 4 متر)میگردد

30
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ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است.رعایت 
حداقل تعداد پارکینگ گردیده است و درخصوص پارکینگ هاي مازاد در هنگام پایانکار قابل 

بررسی خواهد بود.))
خالف جدیدي مشاهده نگردید.حالیه مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب 

.جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  337,302,000(سیصد و  سی و  هفت میلیون و  سیصد و  دو هزار ) ریال تایید 

می نماید 

جریمه 80.31  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 1/96/20388 تجدید 
نظر

خ طالقانی   
ك انام - ك 

5

1-2-10374-58-1-0-0 309

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 84,319,200(هشتاد و  

چهار میلیون و  سیصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50.19  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 262 مورخ 1392/09/06 و تمدید 
مورخ 1394/04/24 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 310/92 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 19/17 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 57/51 متر مربع (هر طبقه 19/17 متر مربع )-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 3/63 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 50/19 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-4
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 195,434,400(یکصد و  
نود و  پنج میلیون و  چهارصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 116.33  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/04/31 1/96/20389 تجدید 
نظر

گلسار  
جنب 

مسجد 
گلساراولین 
کوچه سمت 

  راست

1-1-10166-48-1-0-0 310

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

970,972,800(نهصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال 
تایید می نماید 

جریمه 144.49  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 
چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,760,472,000(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو 
هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 174.65  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به رد تخلف در خصوص افزایش واحد از سوي کمیسیون تجدیدنظر، تعداد 
کسري پارکینگ به چهار قطعه افزایش پبدا می کند که به استناد تبصره 5 ماده صد 
قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672000000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 42.13  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 94 مورخ 93/06/30 بصورت 3طبقه 
روي پیلوت بازیربناي 649.84 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی درمرحله اتمام 

نازك کاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي 
:.افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح 31.84 مترمربع -1
افزایش درطبقات 1-3 بسطح  112.65 مترمربع-2

 احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 174.65مترمربع-3
 کاهش سطح زیرشیروانی بمقدار5.40 مترمربع-4

افزایش سطح انباري بقمدار 4.88مترمربع مازادبرسطح مجاز(5) پروانه به جهت اخذ -5
عوارض درآمدي

 افزایش تعداد واحد مسکونی از5به 7 واحد درطبقه سوم  بمقدار42.13مترمربع داشته-6
 کسري پارکینگ بتعداد 4واحد کسري پارکینگ مسکونی-7

.درهنگام صدور پروانه بمقدار 116.33مترمربع استفاده از تبصره 7 داشته است-8
===============

گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماد ه صد تجدید نظر بشماره 
..1/96/20389 مورخ 96/04/31 درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

ضمنا داراي کاهش راه پله وافزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 1.53مترمربع و درطبقات 
..جمعا بسطح 2.16 مترمربع و برگشت تشویقی آسانسور بسطح 11.58 مترمربع میباشد

..پس از آن تغییراتی صورت نگرفته است..حالیه عملیات ساختمانی باتمام رسیده است
/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد.

310

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا، به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي بدون مجوز ، به مبلغ  1,480,000(یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37  0.5
 

80000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/20 1/96/20390 تجدید 
نظر

قلی پور 
بهارستان 

فرعی ششم

1-2-10365-621-1-0-0 311

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان  تعرفه شده  یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه ویالیی در حال بهره 
برداري  با زیر بناي تقریبی 37 متر مربع با مصالح سنگ بلوك بوده که در خصوص ان داراي 
راي تجدید نظر مورخ 96/4/20 کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد. ضمناً 
هیچگونه مدارکی در خصوص مالکیت و همچنین نقشه از سوي متقاضی ارائه نگردیده است. 
جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد. 

 .مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 96/12/21 بسطح 17.60 متر مربع در  تعریض قرار  ***

***.دارد

311

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در حیاط خلوت ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  9156000(نه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  شش هزار )ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 6.54  2
 

700000  , 1393 احداث بناي جداساز 1396/04/27 1/96/20391 تجدید 
نظر

استادسرا   
افراشته

1-2-10009-72-1-2-0 312

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان در طبقه اول که داراي پروانه و پایانکار می باشد مالک بدون اخذ مجوز اقدام به 
احداث سرویس بهداشتی و دو باب انباري در حیاط خلوت به سطح 6.54 مترمربع نموده 

درخصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه .است
باستناد خط پروژه 1-4 مورخ95/12/25 به سطح 2.54 مترمربع در تعریض ***.میباشد
مراتب با توجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت .کوچه 8 متري میباشد

.صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

758,419,200(هفتصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) 
ریال تایید می نماید 

جریمه 150.48  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20392 تجدید 
نظر

علی آباد   
شریعتی- 6

 متري

1-2-10492-11-1-0-0 31
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  430 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  353.8 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 6.12 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.62 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 112.86مترمربع ( هر  -3

طبقه 37.62 متر مربع)
.در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند -4

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 37.62 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -5
.می باشد

.رعایت پارکینگ می گردد

:ضمناً
مساحت زیر شیروانی بسطح 9.9 متر مربع کاهش یافته و انبار زیر شیروانی حذف  /--

.گردیده است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

31
3

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 

995,541,750(نهصد و  نود و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل و  یک هزار و  هفتصد و  
پنجاه)  ریال صادر می گردد

جریمه 183.51  1.75
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/07 1/96/20397 بدوي بلوار قلی 
پور- کوچه 

هشتم - 
کوچه 
 سادات

1-1-10347-9-1-0-0 314

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/07 1/96/20397 بدوي بلوار قلی 
پور- کوچه 

هشتم - 
کوچه 
 سادات

1-1-10347-9-1-0-0 314

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا بشماره 3253-95.6.8از مهندس 

ناظر  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 48753700(چهل و  
هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  سه هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 157.27  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 106.25 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب ساختمان 

مسکونی خالف ساز  به صورت سه طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی و با مصالح بتن 
.آرمه و اسکلت بتنی با قدمت سال 1394 در محل موجود می باشد

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 1396/03/29 ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی 

.می باشد
الزم به ذکر است که متقاضی در سال 1393 شروع به دریافت پروانه احداث بنا نموده که تا 

این مرحله موفق به دریافت پروانه نشده است ( توضیح اینکه طبق فرم کنترل نقشه ،  
متقاضی در حال دریافت پروانه 3 طبقه بر روي پیلوت بوده است.)

حالیه با توجه به اینکه در سال 1395 طرح تفصیلی جدید ابالغ شده است کاربري ملک 
تعریف شده است.( دو طبقه بر روي پیلوت) حالیه با توجه به توضیحات  R112 مذکور بصورت
داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات اول تا دوم  به مساحت 87.62 مترمربع و بناي 
داخل تراکم در همکف و طبقات اول تا دوم به مساحت 157.27 مترمربع و داراي اضافه بناي 
مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به مساحت 69.17 مترمربع ( مفید آپارتمان )  و 12.46 

مترمربع ( راه پله )  و داخل تراکم در طبقه چهارم به صورت راه پله به مساحت 14.26 
.مترمربع می باشد

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
داراي نامه کمسیون ماده صد به شماره 1/95/189977 مورخ 1395/11/13 و تحت عنوان : به 
علت عدم هماهنگی جانمایی ساختمان در سایت پالن با تصویر ارسالی بنا نسبت به کوچه 

.داراي ابهام بوده لذا دقیقا مراتب جهت بررسی و جهت اقدام نتیجه به کمسیون ارسال گردد
الزم به ذکر است که با توجه به بازدید میدانی جانمائی ساختمان در سایت پالن  و همچنین 

.شیت شهري مورد تایید می باشد..مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض شهرداري منطقه 1  و مالک؛  آقاي میالد نیک شعار و شرکاء  
نسبت به راي شماره  1.96.20150  مورخ 96.3.20 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض عنهما  نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده؛  و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 388.21  0
 0.5 
 2.5 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 56 مورخ 
1393/05/21 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 510.35 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال 
بهره برداري میباشد که مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري 

ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60% بشرح 
:ذیل  میباشد

افزایش بنا در همکف با توجه به حذف سایبان بسطح 40.09 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 160.24 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 2-40.06

. مترمربع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 2.72 مترمربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4
 به بناي مفید در همکف بسطح 0.89 مترمربع

افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد  که به کسر مساحت تخلف در طبقه چهارم داراي  -5
مساحت تبدیل واحد بسطح 72.65 مترمربع میباشد.(در زمان صدور پروانه طبقه 3 و 4 

بصورت دوبلکسی بوده و حالیه هر کدام یک واحد مجزا میبا شد)
با توجه ضوابط بر ساز مجاز به نصب 2 درب سواره رو 3 متري بوده که حالیه داراي 2  -6

درب به ابعاد 4.36 و 2.60 متر میباشد که با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه فاقد پارك 
.حاشیه اي بوده ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي خواهد داشت

در هنگام صدور پروانه به سطح 111.62 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-7
 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است

.ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
الزم به توضیح است ملک فوق الذکر از بابت شکواییه ملک مجاور مبنی براینکه قسمتی از 
نماي ساختمان ایشان در هنگام ساخت و ساز متشاکی تخریب گردیده است  داراي سوابق 
گزارش در سیستم یکپارچه شهرداري میباشد.که برابر عکس پیوست مالک اقدام به رفع 
مشکل و ترمیم ساختمان شاکی نموده و از بابت آن داراي رضایت نامه ازشاکی ،ثبت شده 
دردفترخانه 117 رشت بپیوست میباشد.ضمناً با توجه به عرض موجود معبر نیاز به انعکاس 

.وضع ملک بر روي خط پروژه میباشد.درخواست گواهی عدم خالف را دارند
خط پروژه بشماره 2-1 مورخ 1395/11/11 ملک مورد نظر فاقد عقب نشینی  *******

اعالم گردیده اما برابر وضع موجود ساختمان مورد نظرداراي عقب نشینی حدوداً بسطح 3 
مترمربع از نماي ساختمان میباشد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 

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

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

در خصوص اعتراض آقاي حسن پرویزي و همچنین شهردار منطقه 1 رشت  نسبت به 
راي شماره     1.96.20018 مورخ 96.3.16   کمیسیون بدوي باعنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ؛ نظر به اینکه اوال اعتراض شهرداري 

مبنی بر اعمال حداکثر جریمه ؛نظر به اینکه برابر ماده 4قانون مدنی و با عنایت به راي 
وحدت رویه ماره 42 مورخ 87.6.2 و شماره 210 مورخ 87.4.2 دیوات عدالت اداري 

مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مؤخذ ارزش معامالتی ساختمان در 
تاریخ وقوع از ناحیه کمیسیون ماده صد می باشد لذا تعیین جریمه در صالحیت اعضاء 
کمیسیون بوده  بنابراین خواسته شهرداري فاقد وجاهت قانونی بوده  و رد می گردد   

اما  در خصوص اعتراض مالک نسبت به مفاد بند 1 راي بدوي ( اضافه بنا در همکف و 
طبقات به متراژ 160.06 مترمربع ) با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5 برابر 
ارزش آن ؛ به مبلغ     784553400(هفتصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  

پنجاه و  سه هزار و  چهارصد)   ریال محکوم و اعالم می دارد 

جریمه 160.06  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 1/96/20400 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري  مهر 

ایین(بن 
بست اول)

1-1-10254-34-1-0-0 316

  در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نیز مستنداً به تبصره 2 قانون صدر االشاره حکم از 
ارزش معامالتی 2.5 به 2 برابر آن به مبلغ 850886400(هشتصد و  پنجاه میلیون و  

هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد)ریال صادر و اعالم مینماید.

جریمه 126.62  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 303 مورخ 92/10/11 
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 391.81 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداریست  و با توجه به 

:نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41.38 مترمربع که از این مقدار بسطح 6.90 مترمربع سایبان  -

 .همگن جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 103.44مترمربع (هر طبقه 34.48 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.83 مترمربع و در  -
 طبقات اول تا سوم بسطح 11.41مترمربع

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 به سطح 126.62مترمربع  در دو واحد مسکونی -
کاهش سطح راه پله به بام 1.70 مترمربع -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 5 واحد که رعایت پارکینگ می گردد توضیح  -
. اینکه افزایش واحد در طبقه مازاد رخ داده است

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه در حد تراکم بوده و از تراکم اعطایی استفاده  
ننموده اند.(تبصره 7)

 .حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند 
**************************************************

طی بررسی مجدد مقدار 9.90مترمربع مازاد بر تراکم بازگشت تشویقی آسانسور بدلیل 
احداث طبقه مازاد منظور نشده بود که بدینوسیله اعالم می گردد . مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 287,464,800(دویست و  هشتاد و  هفت 

میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 171.11  0.5
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وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1588129200(یک 
میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  نه هزار و  دویست) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 210.07  2.25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 157 مورخ 1394/09/18 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 633.2 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به سطح 33.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 163.48 مترمربع ( هر طبقه 40.87  -

مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 46.55 مترمربع با توجه به حذف انباریها -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.45 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

10.56 متر مربع ( هر طبقه 2.64 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 171.11متر مربع ( تبصره 7) -

الزم به توضیح است به دلیل افزایش تعداد درب جهت تامین پارکینگ شماره 4 ، با  ***
توجه به نامه شماره ش ر - 39518 - 1394 مورخ 1394/03/27 معاونت شهرسازي و 

معماري ، به دلیل اینکه جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري 
حاصل نمی گردد، تغییرات در این حد قابل اغماض بوده و به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه، 

..عوارض یک واحد کسري پارکینگ توسط واحد درآمد محاسبه خواهد شد
*********************************************************

**
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1396/10/12 مبی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

31
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 114,080,000

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

جریمه 36.8  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/20404 بدوي پل بوسار 
مرادیان ك 

بهار 10

1-1-10523-13-1-0-0 31
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 60 مورخ 
1395/08/25 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی (انباري) 

.با زیر بناي 172/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 4/08 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 36/80 متر مربع (هر طبقه 18/4 متر مربع)-2

کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 14/89 متر مربع بدلیل حذف انباري-3
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 16/56 متر مربع داراي رأي بدوي بشماره 
1/95/19384 مورخ 1395/12/11 بوده که وضع موجود بمیزان 12/48 متر مربع داراي کاهش 

.بنا میباشند
.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 296064 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

پرونده ساختمانی آقاي غالمحسین علیپور و شرکاء تحت نظر اعضاء کمیسیون قرار 
دارد مالحظه میگردد شهرداري طی اعتراضیه شماره 1/33 مورخ 96/4/8 نسبت به 
راي شماره 1/96/20075 مورخ 96/3/9 صادره از شعبه 4 کمیسیون ماده صد قانون 

شهرداریها رشت معترض بوده که با توجه به سوابق و مستندات علی الخصوص گزارش 
شماره 1/33 مورخ 95/12/3 شهرداري مربوطه تخلفات ساختمانی از قبیل اضافه بنا و 

کسري پارکینگ حسب ضوابط حاکم حتی با لحاظ راي کمیسیون ماده 5 در خصوص 
ملک محرز و مسلم میباشد و مالک نیز دفاع موثر و مدللی ننموده  لذا این کمیسیون 

ضمن پذیرش اعتراض با نقض راي معترض عنه در خصوص اضافه بنا به مساحت 
636/75 متر اعالمی که مازاد بر ضابطه حاکم به موجب راي کمیسیون ماده 5 قانون 

شوراي عالی شهرسازي کاربري آن به اداري تغییر یافته مستندا به تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداریها با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 2483208000

(دو میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  هشت هزار ) ریال صادر 
می گردد .

جریمه 636.72  3
 

1300000  , 1387 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/04/13 1/96/20406 تجدید 
نظر

انتهاي 
شهید 
رجایی 

نرسیده به 
فلکه جهاد 

سمت راست 
 بر اصلی

1-2-10472-3-1-0-0 319

با توجه به محتویات و مستندات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها ، 
ضمن نقض راي بدوي در خصوص کسري پارکینگ به مساحت 1950 متر مربع راي به 

پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ، بمبلغ 5,070,000,000(پنج میلیارد و  
هفتاد میلیون ) ریال صادر مینماید .

جریمه 1950  2
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پرواته ساختمانی به صورت 
تجاري - مسکونی به صورت 5 طبقه روي بک باب مغازه در همکف به سطح 125.35 متر 

مربع و بالکن به سطح 110.62 متر مربع با زیر بنا 2392.52 متر مربع و در 16 واحد مسکونی 
.می باشد

با توجه به قرارداد ارائه شده فیمابین مالکین و اداره کل امور مالیاتی استان گیالن مبنی بر 
فروش کل ساختمان و تحویل آن به اداره دارایی استان گیالن، و برابر بند یک صورتجلسه 
مورخ 95/06/27 کمیسیون ماده 5 که با تغییر کاربري پالك مذکور از مختلط و مسکونی به 
اداري موافقت شده است ، کلیه تخلفات بر اساس کاربري اداري می باشد (فقط اضافه بنا و 

:کسري پارکینگ به کمیسیون ماده صد اعالم شده است )
باستناد نقشه هاي معماري و نقشه برداري ارایه شده داراي تخلفات اجرایی به شرح ذیل  

:  نسبت به پروانه صادره می باشد
 اضافه بنا در همکف به صورت اداري به سطح 19.24مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 130.53متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 25.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -3

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 25.15متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -4

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 34.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -5

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 43.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -6

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه ششم به سطح 52.15 متر مربع که از مقدار مذکور به سطح 5.90 متر  -7

  مربع آن به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
احداث بناي اداري در زیرشیروانی با رعایت شیب مجاز شیروانی به سطح 253.27متر  -8

  مربع یک طبقه مازاد
 احداث راه پله به بام به سطح 20.18 متر مربع -9

الزم به توضیح می باشد که در زمان صدور پروانه ساختمانی و برابر نقشه هاي تائیدیه -10
نظام مهندسی،ساختمان داراي راه پله فرار ( با اسکلت فلزي ) به سطح 41.78 متر مربع بوده 
است که در زیر بنا پروانه لحاظ نگردیده است و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه 

، بنا در راه پله فرار ( با اسکلت فلزي ) به سطح 33.75 متر مربع می باشد
با توجه به تغییر کاربري اجرا شده از مسکونی - تجاري به اداري و برابر ضوابط زمان -11
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صدور پروانه ،مالک به ازاي هر 100 متر مربع فضاي مفید اداري ملزم به تامین 3 واحد 
پارکینگ بوده که با توجه به وضع موجود و زیر بناي مفید اداري ملزم به تامین 80 واحد 
پارکینگ بوده که باستناد نقشه برداري ارائه شده و با تائید 2 واحد پارکینگ از 3 واحد 

.پارکینگ  نشان داده شده ،داراي 78 واحد کسري پارکینگ اداري می باشد
الزم به توضیح می باشد که با توجه به عدم تعریف کاربري فرعی * راه پله فرار * در کابري 
اصلی * اداري * در سیستم جاري شهرداري ( سرا ) در جدول کاربري هاي موجود مساحت 

.مذکور به صورت * راه پله * قید گردیده است که بدین وسیله به اطالع می رساند
ضمنا ساختمان مذکور با وضع موجود داراي راي کمیسیون ماده 5 برابر بند یک صورتجلسه 

مورخ 95/06/27 بوده که با تغییر کاربري پالك مذکور از مختلط و مسکونی به اداري می 
موافقت شده ، می باشد . حالیه درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را 

.دارد،مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداریست

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهدي صفري گورابی  که منجرب به صدور راي 
k شماره 1.96.20183 مورخ 96.3.20 گردیده به لحاظ اشتباه سهوي و تایپی در ضریب

 , با عنایت به محتویات پرونده و محاسبات صورت گرفته مستندا به تبصره 4 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به بناي 
داخل تراکم  بمساحت 86.82 متر مربع به مبلغ   26917300(بیست و  شش میلیون و  

نهصد و  هفده هزار و  سیصد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 86.83  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 1/96/20407 اصالح
ي 

بدوي

کوي 
حسینی 
کوچه 
هشتم 

کوچه گل 
محمدي

1-1-10661-31-1-0-0 320

در خصوص بناي خارج از تراکم به متراژ 45.48 مترمربع مستنداٌ به تبصره 2 قانون 
فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1  برابر ارزش معامالتی به مبلغ   

140,988,000(یکصد و  چهل میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هشت هزار )  ریال  محکوم 
و اعالم میدارد

جریمه 45.48  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده با توجه به بازدید میدانی بصورت یکباب خانه با مصالح بتن مسلح و بصورت 
دو طبقه ( همکف 65.29 مترمربع   و طبقه اول 67.02 مترمربع ) در یک واحد مسکونی و با 

قدمت سال 95 که  بدون مجوز در حال احداث و در مرحله نازك کاري می باشد.کسري 
.پارکینگ ندارد

.داخل تراکم 86.83 مترمربع و خارج از تراکم 45.48 مترمربع می باشد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 1395/11/11 به مساحت تقریبی 0.50 مترمربع داراي عقب 

 .نشینی می باشد
با توجه به نامه به شماره  ش ر - 40468 - 1396 مورخ 1396/03/03 دبیر کمسیون ماده صد 

.، گزارش فوق مورد تایید می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.

320

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

1,108,447,200(یک میلیارد و  یکصد و  هشت میلیون و  چهارصد و  چهل و  هفت 
هزار و  دویست) ریال تایید می نماید 

جریمه 219.93  1.5
 

3360000  , 1392 احداث راه پله به بام 1396/05/07 1/96/20409 تجدید 
نظر

علی آّباد   
شریعتی

1-2-10203-1-1-0-0 321

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 67.26 3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 310 مورخ 92/10/17 بصورت 4/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي 

:728.95 مترمربع می باشد که داراي چندین مرحله سوابق به شرح زیر می باشد
از بابت افزایش بنا در همکف و خارج از طول 60 درصد به  عمق 2.78 متر به سطح 55.60 -1
 متر مربع و خارج تراکم زمان صدور پروانه به سطح 123.36 متر مربع داراي آراي بدوي و 

تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره1/92/1488 به تاریخ 92/12/10 و نیز به شماره 
1/93/6070 به تاریخ 93/03/10مبنی بر قلع بنا می باشد که مالک در این خصوص به آراي 
صادره به دیوان عدالت اداري اعتراض نموده است که برهمین اساس قرار دیوان به شماره 

دادنامه 9309970903002179 به تاریخ 93/06/02 مبنی بر توفق عملیات اجراي راي تجدید 
.نظر به شماره 1/93/6070 به تاریخ 93/03/10 صادر گردیده است

با توجه به نقشه بردراي ارائه شده،زیر بنا اعالم شده در خصوص آراي اشاره شده صادره به 
:شرح ذیل اصالح گردید

اضافه بنا در همکف به سطح 53.58 متر مربع -1
 استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 123.26 مترمربع -2

از بابت تخلفات فوق داراي راي دیوان مورخ 95/5/17 مبنی بر پرداخت دو برابر ارزش 
.معامالتی ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی می باشد. که نقداً اجراي حکم نمودند
حالیه عملیات ساختمانی به پایان رسیده و ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد. به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 213.92 مترمربع (  -1

هر طبقه 53.48 متر مربع)
 توسعه راه پله به بام بسطح 1.56 متر مربع -2

با توجه به اینکه طبقات سوم و  چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -3
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (87.11 متر مربع) به کسر توسعه بنا در  

(53.48 متر مربع) بسطح 33.63 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در 
.طبقات سوم و چهارم می گردد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن   -4
به بناي مفید در همکف به سطح 2.33 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

2.12 متر مربع ( هر طبقه 0.53 متر مربع )
تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که با توجه به اینکه در حد  -5

غرب مجاز به احداث 3 درب به عرض حداکثر 3 متري بوده و حالیه عرض دو درب به 4.7 و 
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4.4 متر افزایش یافته لذا داراي دو واحد کسري پارکینگ صرفاً  جهت اخذ عوارض درآمدي 
.می باشد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است 
از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 96/5/7 می باشد. عملیات در مرحله بهره  
برداري بوده و خالف جدیدي مشاده نگردید. مراتب جهت بروز رسانی و صدور گواهی عدم 

.خالف تقدیم حضور می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 22,159,200(بیست و  دو 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 13.19  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20413 تجدید 
نظر

گلسار  
ابتداي بلوار 
گلسار دوم

1-1-10207-6-1-0-0 32
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
166,152,000(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال 

تایید می نماید 

جریمه 49.45  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 67 مورخ 
1394/05/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 291.50 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد سفتکاري میباشد که مالک تا 
این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

:داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60% بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا درپیلوت همکف بسطح 7.65 مترمربع وکاهش سایبان بسطح 0.06 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 22.95 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 7.65 -2

.مترمربع میباشد
افزایش بنا در زیرشیروانی مجموعاً بسطح 12.12 متر مربع میباشد که جزئیات آن بشرح -3

:ذیل میباشد
افزایش بنا در موتورخانه و تاسیسات زیرشیروانی بسطح 2.40 مترمربع ضمناً  با توجه به -
عدم رعایت مساحت مجاز موتورخانه و تاسیسات در زیرشیروانی(12 مترمربع) داراي بناي 

  .خارج تراکم  بسطح 1.02 مترمربع صرفاً جهت اخذ عوارض در آمدي میباشد
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 8.08 مترمربع-

افزایش بنا در زیرشیروانی (انباري)بسطح 1.64 مترمربع ضمناً  با توجه به عدم رعایت -
مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی(5 مترمربع) داراي بناي خارج تراکم  بسطح 0.64 

  .مترمربع صرفاً جهت اخذ عوارض در آمدي میباشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4

به بناي مفید درهمکف بسطح 1.27 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.46 متر 
مربع ( هر طبقه 1.82متر مربع )

 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است
 .ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 13.19 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-

ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) و نصب درب سواره رو در هنگام 
.پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند

طی آخرین بازدید بعمل آمده مورخ 1396/06/27 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده *****
.است.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

32
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ339.81متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 502مورخ 1394/12/27

مبادرت به احداث بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3واحد مسکونی نموده است لذا 
اقدام نامبرده بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و 

مدلل نیست لذا به رد آن اظهار نظر می گردد.

جریمه 453.08  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20414 بدوي گلسار 104 
شهید 

باستانی بن 
بست 
شقایق

1-1-10058-157-1-0-0 32
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 434,448,000(چهارصد و  سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  
چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 51.72  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص عدم رعایت ضوابط آتش نشانی شهرداري برابر ضوابط و مقرارات خود 
عمل نماید.

جریمه  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب3برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 651772800

(ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد)   ریال در 
حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 64.66  0
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی مرحله اول به شماره 502 
مورخ 94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی  و انباري در 

زیرشیروانی کالً با زیر بناي 494.96 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 

اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و شروع نماسازي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد ضمناً با توجه به اخذ پروانه 3 مرحله 
اي و عدم اخذ پروانه مرحله دوم در مرحله فنداسیون پروانه از درجه اعتبار ساقط است و 

: تخلفات برابر ضوابط پروانه بشرح ذیل اعالم می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.93مترمربع ضمنا برابر بند 22 پروانه  -

.بسطح 113.27مترمربع متراژ پروانه بصورت در حد تراکم به کمیسیون اعالم گردیده است
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 38.79 مترمربع (هر طبقه  -
12.93 مترمربع )ضمنا برابر بند 22 پروانه بسطح 339.81 مترمربع متراژ پروانه بصورت در 

.حد تراکم به کمیسیون اعالم گردیده است
با توجه به حذف انباري بسطح 21.69در زیرشیروانی ، احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 به  -

 . سطح 64.66 مترمربع که با طبقه سوم تشکیل یک واحد را می دهد
.حذف راه پله به بام به سطح  20.19 مترمربع که باید به تایید آتش نشانی برسد -

. رعایت سه باب پارکینگ می گردد -
 .اسانسور بصورت هیدرولیکی اجرا شده و فاقد اتاقک اسانسور می باشد -

.انباري در زیرشیروانی حذف شده است -
حالیه درخواست  اخذ پروانه مرحله دوم  را دارند. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است .  

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

32
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 800,217,600(هشتصد میلیون و  
دویست و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 119.08  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20417 بدوي رشتیان خ. 
شهید 
رجایی  

سحر خیز

1-2-10130-16-1-0-0 32
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 131,224,800(یکصد و  سی و  یک میلیون و  
دویست و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.11  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/07/01 1/96/20417 بدوي رشتیان خ. 
شهید 
رجایی  

سحر خیز

1-2-10130-16-1-0-0 32
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 222مورخ 
1393/11/04به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 498.98 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، در مرحله نازك کاري داراي سوابق بشرح ذیل می باشد که منجر به 

 : صدور آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه گردیده است
 اضافه بنا در همکف به سطح 29.45 مترمربع با توجه به حذف  سایبان همکف -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 88.35 مترمربع ( هر طبقه 29.45 مترمربع  -
(

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 147.20 مترمربع کال خارج از تراکم-
توسعه راه پله به بام به سطح  1.28مترمربع -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد  که با توجه به آزمایش در محل رعایت  -
 .4 باب پارکینگ می گردد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 78.11 مترمربع ازتراکم اعطایی  -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي  
. صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

طی بررسی مجدد بسطح 5.20 مترمربع در همکف و بسطح 10.89 مترمربع در طبقات اول تا 
سوم  از راه پله کسر و به بناي مفید افزده شده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و ارزش منطقه ایی ،راي صادره منطبق با 

موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید 
ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 115320000(یکصد و  پانزده میلیون و  

سیصد و  بیست هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 24.8  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20420 تجدید 
نظر

گلسار  
خ125 -  

خ160 
مجتمع 

الدن

1-1-10113-3-5-0-0 32
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده یکی از بلوکها ي مجتمع الدن که ساکنین نسبت به احداث آسانسورفاقد 
مجوز در همکف و طبقات د رهر طبقه به سطح 4.96  متر مربع نموده که جمعا به سطح 24.8

.  متر مربع می باشد .مراتب جهت صدور دستور ارسال می گردد

الزم به ذکر است با توجه به پروانه قدیمی و زیربناي کل ساختمان در پرونده موجود نبوده 
که پس از ارائه نقشه برداري و معماري زیربناي کل ورود اطالعات خواهد گردید . ,لیکن فقط 

..زیربناي آسانسور احداثی ورود اطالعات گردیده است
************ چاپ مجدد گزارش جهت به روز رسانی-**

32
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته  لذا راي بدوي در خصوص دیوارگذاري ، عینا تایید میگردد.

جریمه 75.71  0
 

1100000  , 1395 دیوار گذاري 1396/04/27 1/96/20424 تجدید 
نظر

رشت جاده 
انزلی کوي 
عرفان 20 
متري گاز 

پشت دفتر 
فنی 

استانداري

1-1-10711-31-1-0-0 32
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 22,596,000(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار 

)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 21.52  0.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  یک قطعه زمین محصور داراي فروشنامه عادي که مساحت عرصه  
آن طبق نقشه برداري ارائه شده بسطح 301.45 مترمربع می باشد. از بابت دیوارگذاري  

بطول 75.71 متر و احداث یکباب اتاق بسطح 21.52 مترمربع مجوزي ارائه نگردید. کالً در 
حد تراکم می باشد. به استناد خط پروژه 1-1 مورخ 95/8/8 فاقد عقب نشینی می باشد. 
درخواست استعالم اداره کل راه  و شهرسازي را دارند.  مراتب جهت صدور دستور  تقدیم 

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

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

در خصوص اعتراض آقاي عباس غمگسار و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.19387  
مورخ 96.3.23  راي  بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض اعتراض وي را در خصوص 
اعمال تبصره یک در رابطه با اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم را وارد دانسته  

وبا توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام 
مهندسی ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد فلذا ضمن نقض راي بدوي   مستندا به 
تبصره 2 از ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه  با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم و انباري جمعاً به 
متراژ 197.63 مترمربع و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به میزاتن تراکم اعطایی به 
متراژ 55.85 مترمربع جمعاً به مبلغ 1233021600(یک میلیارد و  دویست و  سی و  

سه میلیون و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم مینماید 

جریمه 253.48  0.5
 2 
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/04/20 1/96/20425 تجدید 
نظر

شهرك  
  بهشتی 15

1-1-10377-272-1-0-0 32
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 233 مورخ 1394/12/04 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 404/9 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی ) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
:طبق سوابق داراي موارد تخلف بصورت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 39/57 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 118/71 متر مربع (هر طبقه 39/57 متر مربع )-2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بمساحت 135/47 متر مربع-3

احداث انباري در زیر شیروانی بمساحت 39/35 متر مربع -4
(توضیح اینکه مساحت انباري هاي احداثی (4 واحد) بیش از 5 متر مربع میباشد.)

عدم رعایت ابعاد پاسیو (الزم به ذکر است که نقشه هاي زمان پروانه فاقد پاسیو بوده)-5
بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 55/85 متر مربع اضافه بناي خارج از تراکم -6

.دارند
افزایش تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی-7

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند.(فاقد کف سازي همچنین درب هاي سواره رو نصب 
نگردیده است.)

(توضیح اینکه پارکینگ شماره 3 پس از اجراي کف سازي و اتمام عملیات توسط پارك عملی 
قابل بررسی مجدد خواهد بود.)

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/96/20425 مورخ 1396/04/20 
که بابت اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 و احداث انباري در زیرشیروانی همچنین اضافه 
بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی مجموعاv بمساحت 253/48 متر 
مربع مبنی به جریمه و بابت احداث طبقه مازاد محکوم به تخریب میباشند همچنین داراي 

رأي دیوان بشماره 9609970903303673 مورخ 1396/10/19 مبنی بر تأیید رأي تجدید نظر 
.شهرداري میباشند

ضمناv طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 1395-97 مورخ 1397/05/11 با توجه 
به بررسی بعمل آمده بودن اینگونه ساختمان ها از نبودن آنها مثمر به ثمرتر بوده و تخریب 
.قسمتی از یک ساختمان آنهم در ارتباط با سازه عواقب جبران ناپذیري دربر خواهد داشت

.مراتب با توجه به درخواست بروزرسانی بحضور تقدیم میگردد

32
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 395,676,200(سیصد و  

نود و  پنج میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 222.29  0.5
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20427 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
 گیالن 178

1-1-10135-114-1-0-0 32
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

1,398,190,000(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  نود هزار ) 
ریال تایید می نماید 

جریمه 157.1  2.5
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص عدم رعایت مقررات ایمنی مبحث حریق، بدیهی است شهرداري به تکلیف 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 3560000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 356,000,000(سیصد و  

پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3560000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقه پنجم 
(عدم رعایت عقب سازي)، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با 

جریمه به مبلغ 439,268,400(چهارصد و  سی و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  
هشت هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 41.13  3
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث طبقه مازاد ششم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,540,878,800(دو 
میلیارد و  پانصد و  چهل میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 237.91  3
 

3560000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 37 مورخ 94/04/10
به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی کالً با زیربناي  1296.60مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت 
عقب سازي  و یک طبقه مازاد اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي 

اسکلت و سقف  می باشد و با توجه به نقشه برداري و نقشه معماري ارائه شده داراي مغایرت 
: هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 25.50 مترمربع  با توجه به حذف سایبان زمان پروانه -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 101.96مترمربع ( هر طبقه 25.49مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 41.13 مترمربع که از این مقدار بسطح 15.64مترمربع عدم  -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.04 مترمربع و در  -

مجموع طبقات اول تا پنجم بسطح 10.05مترمربع
اضافه بنا در طبقه 6 بسطح 237.91 مترمربع بصورت یک طبقه مازاد که از این مقدار  -

.بسطح 34.46 مترمربع بصورت تراس روباز اختصاصی در این طبقه می باشد
 افزایش تعداد واحد از 5 به 6 -

نیاز به 12 واحد پارکینگ (6باب دوبل طبق ضوابط پروانه)دارد که با توجه به جانمایی 10 -
واحد ، تعداد 2واحد کسري پارکینگ خواهد داشت.الزم به توضیح است پس از تکمیل 

ساختمان در صورت عدم رعایت ضوابط ، کسري پارکینگ مجددا به کمیسیون اعالم می 
.گردد

.اجراي درب پارکینگ ها طبق ضابطه جاري الزامیست-
 تغییر اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي -

توسعه راه پله به بام بصورت راهروي دسترسی به انباري ها به سطح  4.87 مترمربع -
 احداث دو باب انباري در زیرشیروانی بسطح 12.68 مترمربع-

بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 2.68 -
مترمربع جهت اخذ عوارض درآمدي

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 222.29 مترمربع از تراکم اعطائی   
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

----------------
از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.هرگونه 
مغایرت پس از ارائه نقشه برداري قابل بررسی میباشد. عملیات ساختمانی رو به اتمام می 

32
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



باشد .طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تعدادي از واحد ها در حال بهره 
 . برداریست

حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . 
. مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  7,014,200(هفت میلیون و  چهارده هزار و  دویست) ریال تایید می نماید 

جریمه 7.78  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20429 تجدید 
نظر

اول بلوار  
معلم  خ 

وحدت  بن 
بست 
مهتاب

1-2-10324-11-1-0-0 32
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 212 مورخ 1392/08/05 بصورت 
ساختمان 2/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 434/30 مترمربع (بدون استفاده از 

.سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 63/05 متر مربع (بمساحت 5/66 متر مربع مربوط به احداث -1

سایبان در محوطه جنوبی میباشد.)
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 108/16 متر مربع (هر طبقه 54/08 متر مربع)-2

احداث طبقه سوم بمساحت 118/71 متر مربع بصورت طبقه مازاد-3
کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 0/17 متر مربع-4

توضیح اینکه انباري در زیرشیروانی اجرا نگردیده
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-5

با توجه اجراي 2 درب به عرض 4/98 متر و3/40 متر و عدم تأمین پارك حاشیه اي در -6
.زمان پروانه یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

توضیح اینکه با توجه به عدم رعایت ابعاد پاسیو مساحت آن در اضافه بنا لحاظ گردیده 
.است

همچنین بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 55/55 مترمربع و طبقات 2.1 بمساحت 107/98 
مترمربع و یک طبقه مازاد بمساحت 118/61 مترمربع و توسعه راه پله به بام بمساحت 1/75 

متر مربع

.داراي رأي تجدید نظر به شماره 1/93/10097 مورخ 1393/11/21 میباشند 
: حالیه وضع موجود نسبت به رأي کمیسیون داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 7/5 متر مربع (از این مقدار بمساحت 5/66 متر مربع مربوط -1
به احداث سایبان میباشد.)

اضافه بناي همزمانساز در طبقات 2.1 بمساحت 0/18 متر مربع (هر طبقه 0/09 متر مربع)-2
اضافه بناي همزمانساز در طبقه سوم بمساحت 0/1 متر مربع-3

.ضمناv داراي گواهی عدم خالف بشماره 182024 مورخ 1395/12/08 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 768800000(هفتصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد 
هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 248  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/27 1/96/20432 تجدید 
نظر

فخب خ  
شهید 

نوروزي ك 
22  

1-1-10372-635-1-0-0 33
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe اجتراماً مکان بازدیدشده برابرخط عادي ارائه شده یک قطعه زمین نسقی بسطح حدود 
101.50مترمربع که ملک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یک طبقه روي همکف و 

بصورت مسکونی با زیر بناي کل 198 متر مربع و در دو واحد مسکونی نموده است. قدمت بنا 
سال 95 و با مصالح بتن ارمه می باشد. داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد. بر 
اساس طرح تفصیلی کالً خارج از تراکم می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس 

.ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 95/12/21 بسطح 12.40 متر مربع در تعریض دو گذر  ***

***.قرار دارد.*** عقب نشینی از اعیان می باشد

در خصوص اعتراض خانم مهري بیرنگ نسبت به راي شماره  1.96.20171 مورخ 
96.3.2393.11.28 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2.5 به 2 برابر ارزش آن به 

مبلغ 151200000(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  دویست هزار ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد  

جریمه 22.5  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/20 1/96/20433 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-174-1-0-0 33
1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1395/07/01به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 601 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام فونداسیون 
بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 14.68 مترمربع -1

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2
به بناي مفید در همکف به سطح 7.82 متر مربع

.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7 ) استفاده ننموده اند
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

33
1

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 63750000(شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) 
ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 50  1.5
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/27 1/96/20434 تجدید 
نظر

خیابان  
معلم 16 
متري   
کوچه 

هواشناسی 
کوچه 
وحدت 
نسیم 4

1-2-10690-48-1-0-0 33
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 9,832,350(نه میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار و  سیصد 

و  پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 122.6  0.1
 

800000  , 1363
 , 1389

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان در حال بهره برداري بدون مجوز ویالیی در دو واحد مسکونی 
مشتمل بر سرویس جداساز با زیربناي کل 122.60 مترمربع با قدمت سال 1363 که قسمتی 
از بناي احداثی  بصورت اتاق و سرویس بسطح حدود 24مترمربع در سال 89 احداث شده 

است بر روي عرصه فاقد سند 283.93مترمربع می باشد برابر خط پروژه 4-1 مورخ 
95/12/25 بسطح 9.90مترمربع در تعریض شوارع 10 و 6 متري  قرار دارد  کل بناي احداثی 

درحد تراکم می باشد . دو واحد کسري پارکینگ دارد حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره راه 
. و شهرسازي جهت تعیین کاربري را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 19,360,200(نوزده میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  
دویست) ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 14.24  0.5
 

3360000  , 1391
 , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 1/96/20435 تجدید 
نظر

گلسار خ  
154 

1-1-10093-62-1-0-0 33
3

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 1483372800(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  سه 
میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 147.16  3
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 264 مورخ 1391/06/26 
بصورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 900 مترمربع صادر گردیده که از بابت 

افزایش بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد به عمق حدود 3 متر کال خارج از 
تراکم در حد اجراي ستون هاي طبقه 5 فاقد سربندي و دیوارچینی داراي گزارش تخلف و 

: آراي بدوي و تجدیدنظر از کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41/44مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 165/76مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 217/24مترمربع در طبقه 5 -3

.افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد که رعایت پارکینگ می گردد -4
.اجراي راه پله تا بام و دیوار حایل بام برابر دتایل اجرایی تا زمان پایانکار الزامیست -5

ضمنا نقشه برداري ارائه شده فاقد مهر مهندس نقشه بردار بوده و الزم به توضیح است در 
هنگام صدور پروانه به سطح 91/91مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده و همچنین اسکلت 

.از فلزي به بتنی تغییر یافته است
تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد . مجددا با توجه به ادامه 
عملیات و  برابر نقشه برداري ارائه شده  که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت 

: هاي ذیل نسبت به گزارش قبلی   بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 1.69 مترمربع

 اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا پنجم بسطح 8.45 مترمربع هرکدام 1.69 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد بسطح 147.16مترمربع که از این مقدار بسطح 72.70 مترمربع 

. بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد
 افزایش سطح راه پله به بام 4.10مترمربع

.رعایت پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد
الزم به توضیح است با توجه به احداث طبقه مازاد مشمول 5  *-*-*-*-*-*--*--*-*

 . % بازگشت تشویقی آسانسور بسطح 14.89 مترمربع می شد که فاقد سوابق می باشد
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست . تقاضاي گواهی عدم 

خالف طبق آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم 
.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي عبد الرسول سبحانی نسبت به راي شماره 1.96.19516مورخ 
96.3.23 کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 

ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر 
گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در رابطه با تراس 

غیر مسقف به متراژ 10.53 متر مربع ؛ تبدیل آن به جریمه وجاهت قانونی نداشته  و از 
این حیث راي نقض ؛ و حکم به ابقاء تراس صادر و اعالم می گردد اما در خصوص سایر 

موارد در اي  راي بدوي در رابطه با اضافه بنا در همکف و طبقات و میزان تراکم 
اعطایی و ... ؛ اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی 

بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 357.01  0
 0.5 
 2.5 
 3 
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 1/96/20436 تجدید 
نظر

گسار خ  
157 

1-1-10160-4-1-0-0 33
4
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ، ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 803 مورخ 1391/12/28 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

. مسکونی و به مساحت کلی 907.63مترمربع صادر شده است
از بابت تخلفات در مرحله نازك کاري داراي راي کمیسیون مبنی بر صدور جریمه و به شرح 

.زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 31.61  مترمربع -1
احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت حد جنوبی به مساحت 4.63  -1-1

. مترمربع
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.61 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 31.61 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.61 مترمربع-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.61 مترمربع-5
احداث یک طبقه مازاد بصورت یک  واحد مسکونی در طبقه پنجم به مساحت 82.33   -6

.مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.53 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
. اضافه بنا از بابت راه پله و آسانسور طبقه آخر به مساحت 12.94 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم  خارج از  25 % به مساحت 99.06 مترمربع در زمان صدور  -8
پروانه می باشد که  حالیه با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
افزایش تعداد واحد  از 4 واحد به 5 واحد که با توجه به تاریخ صدور پروانه ، کسري  -9

..پارکینگ ندارد
.درب ضد حریق تعبیه نشده است

.حالیه خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

جریمه 71.82  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1396/05/07 1/96/20442 بدوي استاد سرا   
فرصت(اربا
ب محسن)

1-2-10001-147-1-0-0 33
5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ994190400(نهصد و  نود و  چهار میلیون و  یکصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 169.08  1.75
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
308 مورخ 92/10/16 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و زیرشیروانی با 

زیربناي کل 549.10 مترمربع صادر گردیده است. قبالً در مرحله  اجراي ستون هاي همکف از 
بابت اضافه بنا در همکف به سطح   18.58 مترمربع  داراي سوابق و راي تجدید نظر مورخ 

94/2/2 کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه بوده است. حالیه عملیات ساختمانی در 
مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي مغایرت هاي 
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 40.41  -1:زیر بنایی به شرح زیر می باشد
مترمربع که از این مقدار بسطح 18.58 متر مربع قبالً پرداخت نموده و بسطح 21.83 متر 

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی  -2مربع مشمول جریمه تخلف جدید می باشد
با توجه به اینکه طبقات  -3سوم جمعاً به سطح 121.23 مترمربع ( هر طبقه 40.41 متر مربع)
اول الی سوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد 
مسکونی کوچکتر ( 71.12 متر مربع) به کسر توسعه بنا و کاهش راه پله در طبقات اول الی 

سوم ( 47.18 متر مربع) بسطح 23.94 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی 
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و  -4.می گردد
تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.71 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به 
تعداد واحد ها از 3 واحد به 6 واحد  -5سطح  20.31 متر مربع ( هر طبقه 6.77 متر مربع )

مسکونی افزایش یافته که داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی صرفاً جهت اخذ عوارض 
 احداث آسانسور بر خالف ضوابط معماري و شهرسازي داخل چشم پله -6.درآمدي می باشد

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 80.27 متر مربع ( جهت اخذ عوارض  /--:ضمناً
در زمان پروانه در حد تراکم بوده و از تراکم اعطایی استفاده ننموده  /--.درآمدي) می باشد

انباري در زیر شیروانی بسطح 43.95 متر مربع حذف گردیده و راه پله به بام  /--.است
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر )  /--بسطح 7.23 متر مربع کاهش یافته است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد .در هنگام پایانکار الزامی است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد رضا طهیري و شرکاء مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقه اول تا 

پنجم جمعا بمساحت 66.66مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ  447955200(چهارصد و  چهل و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

پنج هزار و  دویست)ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 66.66  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 1/96/20443 بدوي 0-0-1-16-10124-1-1  گلسار 171  33
6

 در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 245.24 متر مربع مستنداً به تبصره 2 قانون 
فوق االشاره  با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 412,003,200(چهارصد 

و  دوازده میلیون و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم مینمایدگردد.

جریمه 245.24  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص میزان  کسري پارکینگ به تعداد 2 واحد به متراژ 50 متر مربع مستنداً به 
تبصره 5  ماده صد قانون شهرداري ؛ حکم به پرداخت جریمه  با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ252000000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال  محکوم و اعالم می 

نماید

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 451 مورخ 1394/12/27 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم و زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 1334/1 متر مربع (با استفقاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

.اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 13/41 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 9/09 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 24/27 متر مربع (هر طبقه 8/09 متر مربع)-3

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 19/89 متر مربع (از این مقدار بمساحت 11/80 متر -4
مربع مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی بمیزان 0/04 متر مربع-5
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 245/24 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6

اعطایی
تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی-7

طبق ضوابط مجاز به تأمین دو درب 3 و 4 متري میباشند که وضع موجود یک درب 4 متري 
.احداث گردیده است

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/20443 مورخ 1396/05/31 و 
.پرونده در واحد محترم خالف میباشد

توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي کل پروانه بوده درحالی که در طبقه 
پنجم اضافه بنا بیش از 5% زیربناي همان طبقه (قسمتی از آن بدلیل عدم رعایت 2 متر عقب 

 سازي ) میباشد و
در زمان ارسال به کمیسیون طبق نامه شماره 131784 مورخ 1395/06/31 معاونت محترم 

معماري و شهرسازي با توجه به اضافه بناي موجود در طبقه پنجم اضافه بناي تراکمی بدلیل 
.استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 245/24 متر مربع لحاظ گردیده است

حالیه طبق صورتجلسه مورخ 1396/04/13 کارگروه فنی منطقه یک (پیوست) با توجه به 
مکاتبات متعدد حوزه شهرسازي و جهت هماهنگی در کادر فنی برمبناي مصوبه شوراي 
محترم اسالمی شهر و همانند بند 19 مورخ 1392/08/05 مصوبه کمیسیون ماده 5 اقدام 
.گردد که با توجه به موارد مذکور اضافه بناي تراکمی بمساحت 245/24 لحاظ نمیگردد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 281,635,200(دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  سی و  پنج هزار و 
 دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 41.91  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/24 1/96/20446 بدوي گلسار  
  خ177

1-1-10124-412-1-0-0 33
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 349 مورخ 1393/12/26 بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 871.55 مترمربع صادر شده vکه 
از بابت همکف در مرحله بتون ریزي فنداسیون داراي راي کمسیون ماده 100 به سطح49.91 
متر مربع  به شماره 1/96/20446 مورخ 1396/05/24 استv حالیه با توجه به نقشه برداري 

 :ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 10.86مترمربع -1

احداث سایبان در حد جنوبی ملک به سطح 2.95 متر مربع-2
.احداث سایبان در حد شمالی ملک به سطح 6.80 متر مربع-3

.مازاد بر تراکم  در طبقه اول به سطح 55.77 مترمربع-4
.مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به سطح 55.77 مترمربع-3
.مازاد بر تراکم در طبقه سوم  سطح 55.77 مترمربع -4

.مازاد بر تراکم در طبقه چهارم به سطح 55.77 مترمربع-5
.مازاد بر تراکم در طبقه پنجم به سطح 55.77 مترمربع-6

.مازاد بر تراکم در زیر شیروانی از بابت انباري به سطح 5.95 متر مربع-6
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 1,335,604,000(یک میلیارد و  سیصد و  سی و  پنج میلیون و  

ششصد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 107.71  4
 

3100000  , 1395 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/07/01 1/96/20447 بدوي بلوار قلی 
پور - نبش 
 خیابان خزر

1-2-10163-3-1-0-0 33
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/01 1/96/20447 بدوي بلوار قلی 
پور - نبش 
 خیابان خزر

1-2-10163-3-1-0-0 33
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  و در مرحله بهرهر برداري و اتمام کار که داراي پروانه 
تجاري مسکونی به شماره 189 مورخ 1394/10/17 و بصورت دوباب مغازه به انضمام بالکن و 

دو واحد مسکونی و با مساحت کلی 318.17 مترمربع صادر شده است که  داراي راي 
کمسیون ماده 5 برابر با بند 19 مورخ 1394/06/17 و بصورت احداث ساختمان مسکونی یک 

طبقه بر روي 2 باب مغازه به صورت غیر صنعتی و غیر کارگاهی به مساحت حداکثر 35 
مترمربع و بالکن در حد یک سوم با رعایت 5 متر عقب نشینی از بر بلوار قلی پور و رعایت 

پخ طبق ضوابط و رعایت سطح اشغال 60 % بدون احتساب راه پله و آسانسور با تامین 
پارکینگ مناسب طبق ضوابط و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب موافقت 

.گردید
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت تبدیل و اضافه بنا و به شرح زیر 

:می باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 0.18 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري با توجه به خذف پیلوت و اضافه نمودن آن به مساحت مغازه به  -2
. مساحت 59.75 مترمربع

. کاهش بنا در نیم طبقه ( طبقه اول) به مساحت 11.76 مترمربع -3
توسعه بالکن تجاري با توجه به خذف یک واحد مسکونی و تبدیل آن به بالکن تجاري به  -4

. مساحت 47.96 مترمربع
. کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.18 مترمربع -5
. کاهش بناي راه پله آخر به مساحت 0.54 مترمربع -6

با توجه به اینکه حالیه پارکینگی در همکف تامین نشده است ( حذف دو واحد پارکینگ  -7
مسکونی در همکف ) و با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه عوارض دو واحد کسري 

پارکینگ تجاري پرداخت شده و حالیه با توجه به مساحت موجود مغازه و بالکن  که نیاز به 
سه واحد پارکینگ تجاري دارد و چون عوارض دو واحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت 

شدهاست حالیه  یک واحد کسري پارکینگ از نوع تجاري براي مغازه و با توجه به اینکه یک 
واحد مسکونی ، به یک واحد پارکینگ مسکونی نیاز دارد ولیکن توسعه تجاري باعث حذف 
پارکینگ مسکونی شده فلذا یک واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر و در نهایت ، دو واحد 

.کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
مساحت تقریبی سرویس بهداشتی ایجاد شده براي مغازه به صورت تقریبی 2 مترمربع می 

.باشد که کمتر از حد نصاب یک بیستم مساحت مغازه می باشد
.حد جنوب مغازه داراي درب نفر رو به سمت کوچه حد جنوبی می باشد

.از باب موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است
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الزم به ذکر است که در زمان پروانه دوباب مغازه بوده است که حالیه تبدیل به یک باب مغازه 
شده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 

مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 436,940(چهارصد و  سی و  شش هزار و  نهصد و  چهل) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 62.6  0.1
 

1020000  , 1356
 , 1395

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20448 بدوي پیچ سعدي  
 بن بست 6

متري

1-2-10303-3-1-0-0 33
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 18013200

(هجده میلیون و  سیزده هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.83  2
 

1020000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی طبق نقشه برداري 
بمساحت 78/23 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه یک طبقه بمساحت 61/64 متر مربع با 
قدمت حدود 40 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1356) که بالمانعی جهت احداث آن ارائه 

نگردیده است.(بدون مجوز)
توضیح اینکه مالک در سال 95 اقدام به توسعه بنا بمساحت 9/79 متر مربع نموده اند.(کل 

زیربنا 71/43 متر مربع)
.سطح اشغال 91/30% و کسري پارکینگ ندارند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه شماره 4-1 مورخ 1396/03/10 فاقد 

.عقب نشینی میباشد
حالیه اداره کل راه و شهرسازي طی نامه اي درخواست اعالم محدوده و نوع کاربري ملک 

.مورد نظر را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/27 1/96/20450 بدوي خ معلم  
انتهاي 

حسین آباد 
16متري 
 علی تنها

1-2-10271-25-1-0-0 340

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 74.74 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا و با عنایت به حجم کم تخلفات در سطح طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 54,163,200(پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و  شصت و  

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

جریمه 32.24  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 1/96/20450 بدوي خ معلم  
انتهاي 

حسین آباد 
16متري 
 علی تنها

1-2-10271-25-1-0-0 340
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  496 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1298.33 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.26 مترمربع ( ضمن  کاهش سایبان  -1

بسطح 1.26 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 5 مترمربع ( هر  -2

طبقه 1.25 متر مربع)
.داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 1.17 متر مربع در طبقه پنجم می باشد -3

با توجه به اینکه طبقه سوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -4
مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (82.62متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقه سوم ( 
7.88 متر مربع) بسطح 74.74 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می 

.گردد
در هنگام صدور پروانه به سطح 36.7 متر مربع در همکف و بسطح 174.49 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به اینکه از 5 درصد زیر بناي مجاز 
.پروانه کمتر بوده جز خالف محسوب نمی باشد

تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته  و داراي دو واحد کسري  -6
.پارکینگ می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 4.26 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 

20.55 مترمربع ( هر طبقه 2.58 متر مربع )
از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و دریافت راي 

کمیسیون ماده صد بشماره 1/96/20450مورخ96/04/27  وسوابق پرداخت  در واحد تخلفات 
.می باشد

پس از آن مالک مبادرت به احداث سایبان درمحوطه حیاط بسطح 26.14 مترمربع با سازه 
فلزي غیر همگن با ساختمان و متصل جهت تامین دو واحد کسري پارکینگ را نموده  که با 
توجه به نقشه هاي معماري پیوست درصورت تائید باراندازهاي در محوطه درکمیسیون ماده 
صد  کسري دو واحد پارکینگ منتفی خواهد شد. الزم بذکراست با توجه به افزایش تعداد 

درب پارکینگی مازاد برخالف مدلول وضوابط پروانه صادره داراي یک واحد کسري پارکینگ 
عوارض درامدي تعلق میگردد. از بابت سایبان جدید داراي راي مورخ 97/5/9 کمیسیون 
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ماده صد می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. 
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت خانم زهرا نیک قدم حجتی   
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به احداث بناي مسکونی بصورت دوبلکسی   

 به متراژ  140.69    مترمربع  که از این مقدار 115.62متر مربع بناي  داخل تراکم و 
25.07 متر مربع بناي خارج از تراکم می باشد؛  بدون مجوز شهرداري با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با 
توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به 

تبصره4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی نسبت بمساحت 115.62  متر مربع به مبلغ   1300770(یک میلیون و  سیصد 

هزار و  هفتصد و  هفتاد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 115.62  0.1
 

112500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20452 بدوي کوي  
هاشمی ك 
4(روشن) 
بن بست4

متري

1-2-10236-18-1-0-0 341

همچنین مستنداً به تبصره 2 قانون صدراالشاره  حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5
 برابر ارزش معامالتی نسبت به مساحت 25.07  متر مربع(بناي  مازاد بر تراکم )  به 

مبلغ   4,229,888(چهار میلیون و  دویست و  بیست و  نه هزار و  هشتصد و  هشتاد 
و  هشت)  ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد 

جریمه 25.07  1.5
 

112500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 1380 بصورت 
ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت 150.75 مترمربع میباشد که داراي اعیان خالفساز 

بصورت یکبابخانه دوبلکسی با زیربناي همکف بسطح ( مسکونی 61.27 مترمربع و پیلوت 
بسطح 38.51 مترمربع) و نیم طبقه بسطح 40.91 مترمربع با قدمت سال 1377 و با مصالح 

بنایی بوده که از مقدار کل زیر بنا بسطح 115.62 مترمربع داخل تراکم و  بسطح 25.07 
مترمربع خارج تراکم میباشد.جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي 

.خط پروژه میباشد.حالیه درخواست پرداخت تخلفات ساختمانی ملک خویش را دارند
برابر خط پروژه بشماره 4-1 مورخ 1396/03/02 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی ******
بسطح 6.22 مترمربع میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور بسطح 2.79 مترمربع اعیانی 

      .وجود دارد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها 
با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و  طبقات ، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 907,914,000(نهصد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهارده هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 216.17  1.25
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 1/96/20462 بدوي معلم  
طالقانی بن 

بست 
ارکیده

1-2-10020-15-1-0-0 34
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 232,444,800(دویست و  سی و  دو میلیون و  
چهارصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 138.36  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 65 مورخ 94/05/24 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی 

و بازیربناي 591.16 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 
:مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 40.85 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.06 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 164.12 مترمربع (هر طبقه 41.03 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 8.88  -4

مترمربع (هر طبقه 2.22 مترمربع)
 اضافه بنا در ره پله به بام به سطح 0.26 مترمربع -5

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 0.66 مترمربع و طبقات به سطح 137.70  -6
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در زمان پایانکار الزامی 

.می باشد
حالیه طی بازدید مجدد مشاهده گردید عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.مراتب 
باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 224,700,000(دویست و  بیست و  چهار میلیون و  هفتصد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.75  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20467 بدوي بیستون - 
 صفاري

1-2-10054-18-1-0-0 34
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  یکباب ساختمان در حال ساخت و در مرحله سفت 
کاري که براي آن  اصالح پروانه طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید  به شماره 105 مورخ 

1395/11/25 و بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به انضمام زیر شیروانی 
( انباري) و به مساحت کلی 534.20 مترمربع صادر شده و تا مرحله  اتمام فونداستون  و 
میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 26.75 

مترمربع داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/21022 مورخ 1396/07/01
. و بصورت پرداخت جریمه می باشد

حالیه با توجه به اینکه متقاضی پروانه احداث بناي مرحله دوم را دریافت ننموده است و 
ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد براي محاسبه مقدار تخلفات داخل و خارج تراکم 
در طبقات نیاز به تهیه نقشه برداري و متعاقب آن تهیه گزارش و ارسال به کمیسیون ماده 

.صد می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 241,920,000(دویست و  چهل و  یک میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20477 بدوي گلسار  
انتهاي 

خیابان 130 
 توحید 12

1-1-10089-1-1-0-0 34
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  135 مورخ  95/12/23 با زیر بناي کل  810.75 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فنداسیون و ارماتور بندي ستون همکف می باشد. با توجه به نقشه معماري ارائه شده بسطح 
حدود 24 متر مربع  داراي اضافه بنا می باشد. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. 

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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري سی و چهار قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 

برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,502,350,000(دو میلیارد و  
پانصد و  دو میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 850  1
 

69000  , 1369
 , 1395

مساحت کسري پارکینگ 1396/04/19 1/96/20478 بدوي گلسار-  
اداره کل راه 
و شهرسازي 

گیالن

1-1-10206-1-1-0-0 34
5

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و ازطرفی باتوجه به نامه شماره 267224-96/4/13  که اشاره شده تمامیت 
ملک داخل تراکم مجاز می باشد و موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا به استناد 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  1,684,549,280(یک 

میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار و  دویست و  
هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4731.88  0.1
 

3560000  , 1395 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طی بازدید میدانی بصورت ساختمان اداره کل راه و شهرسازي گیالن  که 
حالیه با توجه به نقشه برداري ممهور به مهر اداره کل راه و شهرسازي ، درخواست دریافت 

.پایانکار ساختمانی را دارند
الزم به ذکر است که بنا به اظهار نظر کارمندان اداره راه و شهرسازي قسمتی از ساختمان در 
سال 1369 و قسمتی در سال 1377 ساخته شده است.( ساختمان اداري موجود اداره کل راه 
و شهر سازي ) - با توجه به فیش برق ارائه شده تاریخ نصب ساختمان شماره 2 ، سال 1369 

.می باشد
و همچنین الزم به ذکر است که در مجاورت  اداره مربوطه ( حد شرقی ساختمان موجود ) 

ساختمان دو طبقه  دیگري و بدون مجوز در مرحله  اسکلت در حال احداث  می 
باشد.اسکلت ساختان جدید الحداث بصورت فلزي و با قدمت سال 1395 می باشد.( 

698.88 مترمربع طبق نقشه برداري ارائه شده در همکف و طبقه اول )
در قسمتی از محوطه حیاط حد شمالی  مبادرت به احداث سایبان مسقف به مساحت 263 
. مترمربع به جهت تامین پارکینگ نموده اند  که 18واحد پارکینگ در آن تامین می گردد

و با توجه به سح اشغال مجاز در همکف   S211 با توجه به استقرار ملک در پهنه تثبیت شده
که 80%  و طبقات 50 % می باشد که به مساحت 3949.27 مترمربع داخل تراکم  پایه و 

.782.61 مترمربع آن خارج از تراکم  پایه می باشد
الزم به ذکر است که با توجه به نامه به شماره ش ر - 12605-1394  مورخ 1394/07/26  ))

 R معاونت شهرسازي و معماري پیوست  : در امالك ساختمانی فاقد پروانه ساختمانی در پهنه
براي ارائه گزارش به کمسیون ماده 100 ، الزم است مساحت زیربناي احداثی در حد  ،  S و M و
تراکم پایه در کد زیرپهنه مربوطه ، محاسبه و به عنوان تراکم مجاز و مابقی مساحت زیربناي 
که مبناي محاسبات سیستم سرا جهت  ((.احداثی به عنوان مازاد بر تراکم پایه ، اعالم گردد

.تهیه فرم تحلیل هوشمند همین نامه می باشد
(( از طرفی با توجه به نامه پی نویس معاونت شهرسازي و معماري  به پیوست و تحت عنوان : 
بسیار در تصمیم گیري مهم است که در گزارش خارج از تراکم پایه دقیقا قید شود که مقدار 
اضافه بنا داخل تراکم مجاز قرار گیرد.)) اعالم می گردد مقدار خارج از تراکم پایه مورد اشاره 

.در گزارش داخل تراکم مجاز قرار دارد

با توجه به تامین 18 واحد پارکینگ بصورت سرپوشیده در محوطه حیاط و در حد سطح 
اشغال مجاز حالیه با توجه به اینکه 28 واحد پارکینگ از بابت اعیانات جدید مورد نیاز می 

باشد و همچنین 75  واحد پارکینگ به جهت اعیانات قدیمی مورد نیاز می باشد( در مجموع 
 103 واحد )  ، حالیه داراي 85  واحد کسري پارکینگ از نوع اداري می باشد

34
5
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( الزم به ذکر است که با توجه به نقشه برداري جدید ، 51 واحد پارکینگ در فضاي روباز  
 تامین شده است که نیاز به نظریه ارشادي می باشد)

با توجه به اظهار نظر مدیر شهرسازي  ( ثبت در سیستم ) و با توجه به تامین پارکینگ ها در 
فضاي باز بالمانع می باشد

(( حالیه با توجه به تامین  51 واحد پارکینگ در فضاي باز ، 34 واحد کسري پارکینگ از نوع 
اداري تعلق می گیرد که 28 واحد آن از نوع کسري پارکینگ جدید با قدمت سال 95 و 6 

 ((  واحد آن از نوع کسري پارکینگ قدیم و با قدمت سال 69  می باشد.))
از بابت اعیانات موجود داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/20478 مورخ  
.1396/04/19 و  مبنی بر صدور جریمه می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

.الزم به ذکراست که ساختمان جدید االحداث در مرحله بهره برداري می باشد
به استناد خط پروژه پیوست 4-1 ،  به مساحت تقریبی 6.50 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
.مساحت عمق اول 1163.32 مترمربع و مساحت عمق دوم 3587.30 مترمربع می باشد

داراي سه جلد سند مالکیت قدیمی به شماره پالك ثبتی 55/508 و 55/509 و 55/520 و 
فاقد مساحت و داراي پروانه احداث بناي به شماره 89 مورخ 1367/02/31 با زیربناي 1528 

مترمربع و داراي صورت جلسه بند 6 ماده 5 مورخ 1367/02/06 از مسکونی به اداري می 
.باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

29920894(بیست و  نه میلیون و  نهصد و  بیست هزار و  هشتصد و  نود و  چهار) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.67  1.5
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 1/96/20479 بدوي قلی پور 
-بعد از 

بیمارستان 
پارس-ساخ
تمان قائم

1-2-10365-624-1-0-0 34
6

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
61355-96/04/01 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   3064000(سه میلیون 
و  شصت و  چهار هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.52  0
 

303750  , 1381 احداث مغازه بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 9167-13950132 مورخ 95/10/26 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 2,086,762(دو 

میلیون و  هشتاد و  شش هزار و  هفتصد و  شصت و  دو) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 68.7  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 1/96/20479 بدوي قلی پور 
-بعد از 

بیمارستان 
پارس-ساخ
تمان قائم

1-2-10365-624-1-0-0 34
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی و عدم امکان اصالح آن با ضریب1برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  
هفت هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

303750  , 1381 کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  

هفت هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید. 

جریمه 25  2
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی به سطح عرصه 123مترمربع مشتمل بر 
ساختمان احداثی خالفساز به صورت 1 طبقه روي مغازه در 2 واحد مسکونی کالً با زیربناي 
189.89 مترمربع می باشد. از بابت احداث بنا در همکف به سطح 46 مترمربع داراي سوابق 
در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و صورتجلسه مورخ 1381/04/08 کمیسیون ماده 
صد می باشد. حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی جدید به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 35.02 مترمربع -1

احداث مغازه در همکف به سطح 9.52 مترمربع -2
احداث بنا در طبقه اول به سطح 99.35 مترمربع ( به سطح 73.8 مترمربع داخل تراکم و  -3

به سطح 25.55 مترمربع خارج تراکم )
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -4

.سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق پیوستی 1381 می باشد
*** برابر خط پروژه شماره 3-1 مورخ 1395/10/13 فاقد عقب نشینی می باشد ***

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/04/04 مبنی بر نظریه کارشناس 
.رسمی دادگستري ( پیوست ) و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

راي بدوي جریمه بملغ 67730000(شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  سی هزار ) 
ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 20.84  2.5
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20483 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ96

1-1-10188-64-1-0-0 34
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  134 مورخ  
87/3/6 با زیر بناي کل  932.7 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 4 واحد 

مسکونی  می باشد. قبالً  با توجه به عدم افزایش بنا بدون تخلف گواهی عدم خالف به شماره 
143356 مورخ 95/3/24 دریافت داشته است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري 

می باشد.  به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي مغایرت هاي زیر بنایی 
:به شرح زیر می باشد

افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم بصورت پیشرفتگی به سمت معبر جمعاً بسطح 9.05 -1
 متر مربع ( هر طبقه 1.81 متر مربع داراي پیشرفتگی می باشد)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -2 
به بناي مفید در همکف به سطح 1.87 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  

9.92 متر مربع ( هر طبقه 2.48 متر مربع )
از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 96/5/7 کمیسیون ماده صد می باشد. خالف 

جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 0.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 412670700(چهارصد و  دوازده میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  هفتصد) ریال 
تایید می نماید 

جریمه 352.71  0.75
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20484 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 

هالل احمر 
 جاده کانال

1-1-10720-5-1-0-0 34
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 309 - 87/05/21 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت بازیربناي947.21مترمربع و عدم خالف 126292 مورخ 91/9/23 می باشد از بابت 

تغییر در جانمایی ساختمان برخالف مدلول پروانه و  افزایش بنا درهمکف بسطح 152.37
مترمربع ودرطبقات بسطح 118.35مترمربع که جمعآ بسطح270.72مترمربع داراي سوابق در 
واحد خالف بوده و پس از آن گواهی عدم خالف دریافت نموده است .مجددا ازبابت افزایش 

سطح راه پله به به بام بسطح 2.73 مترمربع بصورت همزمانسازداراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات و پرداخت جریمه می باشد .حالیه برابر بازدید مجدد و بررسی مجدد 
پرونده ، اشتباها اضافه بناي طبقات دوم تا چهارم در آراي کمیسیون موجود نمی باشد و 

بنابراین  بسطح 352.71 مترمربع در طبقات مذکور (هر طبقه 117.57 مترمربع )داراي اضافه 
بنا می باشد . ضمنا زیربناي همکف بسطح 0.78 مترمربع و طبقه اول بسطح 0.93 مترمربع با 
توجه به پرداخت جریمه کاهش یافته است . آسانسور ها راه اندازي شده و واحد ها در حال 
بهره برداریست .رعایت پارکینگ  با توجه به ضوابط پروانه می گردد..نماي اصلی سیمانی و 
نماي جانبی ایزوگام و با توجه به ضابطه پروانه بالمانع می باشد . حالیه درخواست پایانکار 
دارند.حول محیط پالك به ارتفاع حدود 1 متر با بلوك سیمانی و بدون نماسازي محصور 
گشته است طی بازدید مجدد مالک نسبت به افزایش ارتفاع دیوار اقدام نموده است ..در 

باقیمانده عرصه کفسازي یا فضاي سبز اجرا نگردیده است.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 
.می گردد

34
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 215,745,600(دویست و  

پانزده میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 128.42  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20485 تجدید 
نظر

رشتیان  
  کوچه 36

1-2-10125-8-1-0-0 34
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 38.15  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

973,375,200(نهصد و  هفتاد و  سه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار و  
دویست) ریال تایید می نماید 

جریمه 193.13  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20485 تجدید 
نظر

رشتیان  
  کوچه 36

1-2-10125-8-1-0-0 34
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 200 مورخ 1394/10/30 به صورت 4.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی 

کالً با زیر بناي 759.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت 
کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام 
اضافه بنا  - اضافه بنا در همکف به سطح 37.7 مترمربع -:به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

اضافه بناي  -در طبقات اول تا چهارم به سطح 150.8 مترمربع ( هر طبقه 37.7 مترمربع )
تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید 
در همکف به سطح 0.41 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.92 متر مربع ( 
توسعه زیر شیروانی به سطح 0.3 مترمربع ( ضمناً به سطح 14.43 -هر طبقه 0.98 متر مربع )

 مترمربع خارج تراکم انباري زیرشیروانی به دلیل مساحتهاي بیش از 5 مترمربع جهت 
افزایش واحدها از 5 به 6 که با توجه به ضوابط زمان پروانه محاسبات درآمدي می باشد )

الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي ***.رعایت تعداد پارکینگ گردیده است
طبقه دوم از 1 به 2 افزایش یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 76.83 مترمربع بوده و 

مقدار ( 37.7+.0.98) مترمربع اضافه بناي طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 38.15 مترمربع 
اضافه بناي خارج از  -***با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد

درخواست صدور گواهی تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 128.42 متر مربع ( تبصره 7)
.عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  217308000(دویست و  هفده میلیون و  سیصد و  هشت هزار )ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 51.74  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 1/96/20486 تجدید 
نظر

خ معلم  
چهارراه 
وحدت 

کوچه هفتم

1-2-10265-13-1-0-0 35
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 466 مورخ 1394/12/27بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 564/13 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به 

: اتمام رسیده و بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 12/02 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 36/06 مترمربع ( هر طبقه 12/02 مترمربع ) -2
کاهش مساحت زیر شیروانی بمیزان 4/49 مترمربع -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف  -4
بمساحت 1/02 متر مربع و در طبقات اول تا سوم بمساحت 2/64 متر مربع ( هر طبقه 0/88 

متر مربع )
داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/19714 مورخ 1396/02/19 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
.کسري پارکینگ ندارند

 تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

35
0

در خصوص اعتراض آقاي حجت اله آذرگون نسبت به راي شماره  1.95.19533 مورخ 
95.12.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض و نیز بازدي بعمل آمده توسط اعضاء کمیسیون ار موقعیت 

ملک و بناي احداثی  و عدم احراز ضرورت قلع ؛ضمن نقض راي بدوي به شماره صدر 
االشاره ؛به استناد تبصره 2  ماده صد از قانون شهردار حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی نسبت اضافه بنا در همکف و طبقات بمبلغ 
1025892000(یک میلیارد و  بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار ) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 203.55  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 1/96/20491 تجدید 
نظر

خیابان 
معلم- 
کوچه 

فالحتی 
-بن بست 

 نوري

1-2-10255-23-1-0-0 35
1

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 44.52 مترمربع نیز مستنداً به تبصره 2 
قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
74793600(هفتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد)ریال صادر 

و اعالم مینماید

جریمه 44.52  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 495 مورخ 1394/12/27 بصورت چهار 
طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی  به انضمام زیرشیروانی(انباري) و به مساحت کلی 
797.40 مترمربع صادر که حالیه  با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 
10.50 مترمربع طبق پروانه)  از بابت اضاقه بنا در همکف و طبقات تا مرحله اسکلت طبقه 
آخر ( طبقه چهارم) و فاقد سربندي داراي سوابق کارشناسی و راي کمیسیون ماده صد به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.45 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 36.45 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 36.45 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 57.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 21.30 -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متري عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 44.52 مترمربع در همکف و طبقات ( 4.26   -6
مترمربع در همکف و 40.26 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
حالیه با توجه به بازدید مجدد ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد که با توجه به نقشه 

:برداري مجدد داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و  چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38  -1
مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
تعداد واحد مسکونی از 6 واحد طبقه پروانه به 8 واحد افزایش یافته است و برابر با  -2

بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات سوم و چهارم 
داراي مابه التفاوت به سطح 44.99  مترمربع در طبقه سوم و 23.69  مترمربع در طبقه 

..چهارم و در مجموع دو طبقه بسطح 68.68  مترمربع می باشد
.داراي اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع می باشد - 3

الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب یک درب 4 متري در حد 
شرق بوده که حالیه درب سواره رو حد شرق  به 4.70 متر افزایش یافته که یک و واحد 

. کسري پارکینگ  مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گیرد

35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



از بابت مرحله دوم کارشناسی داراي آراي تجدید نظر به شماره 1/96/23503 مورخ  ))
1396/12/19 و 1/96/23630 مورخ 1396/12/23 مبنی بر صدور جریمه می باشد ولیکن در 

قسمتی از  گزارش کارشناسی مرحله دوم  (  احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و 
 چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38 مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد 

و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد.)   در راي 
تجدید نظر هم مبادرت به صدور جریمه سایبان به مساحت 9.38 مترمربع و هم جریمه 

.کسري پارکینگ با مساحت 25 مترمربع نموده اند
.حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي عباي مهدوي نسبت به راي شماره  1.96.19885مورخ 
96.2.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و نیز بازدید بعمل آمده توسط اعضاء کمیسیون ار موقعیت 
ملک و بناي احداثی  ؛ ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد فلذا با توجه به ارائه گواهی 
استحکام بنا از سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز 
ضرورت قلع بناي موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

؛ضمن نقض راي بدوي ؛حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
نسبت اضافه بنا در همکف و طبقات بمبلغ 727272000(هفتصد و  بیست و  هفت 

میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي 
تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت حرائم  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد

جریمه 288.6  1.75
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 1/96/20493 تجدید 
نظر

فرهنگیان   
قبل ك66 

ك زمینهاي 
 صدقی

1-2-10452-315-1-0-0 35
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه عادي که برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه 214.86 متر مربع می باشد. داراي اعیان احداثی بدون مجوز 

بصورت ساختمان دو طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 288.6 متر مربع ( هر طبقه 96.20 متر 
مربع ) می باشد. عملیات ساختمانی در طبقات در مرحله بهره برداري بوده اما پیلوت بصورت 

سفت کاري رها گردیده و نماي اصلی اجرا نگردیده است. رعایت دو واحد پارکینگ می 
گردد. قدمت ساختمان با توجه به سوابق سال 1391با مصالح بتن آرمه می باشد. بر اساس 

طرح تفصیلی جدید در کاربري فضاي سبز بوده و کالً خارج از تراکم می باشد. جهت تعیین 
عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست صدور مجور حفاري 
به استناد خط پروژه  ***.آب و فاضالب را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

3-1 مورخ 95/12/9 بسطح 5.23 متر مربع از عرصه عقب نشینی داشته که از این مقدار 
***.بسطح 2.5 متر مربع عقب نشینی اعیان در هر طبقه می باشد

35
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا بر اساس بازدید انجام شده  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش 

معامالتی جریمه بمبلغ  30,690,000(سی میلیون و  ششصد و  نود هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.6  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 1/96/20495 تجدید 
نظر

گلسار  
آپارتمانهاي 

 کاکتوس

1-1-10088-1-2-8-0 35
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه چهارم واقع در مجتمع کاکتوس که 
داراي پروانه و پایانکار ساختمانی میباشد.از بابت توسعه بصورت حذف قسمتی از بالکن و 

افزودن آن به فضاي داخلی آپارتمان بسطح 6.60 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از 
تخلفات بوده خالف جدیدي مشاهده نشد . مراتب جهت استعالم دفترخانه و صدوردستور 

//.مقتضی ارسال میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  505269000(پانصد و  پنج میلیون و  دویست و  شصت و  نه هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.33  3
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 1/96/20498 تجدید 
نظر

گلسار خ 
154  

1-1-10093-63-1-0-0 35
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ172.15متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 30مورخ 1396/06/30

مبادرت به احداث بصورت 5 طبقه در 5 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا 

به رد آن اظهار نظر می گردد. 

جریمه 172.15  0
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 1/96/20498 تجدید 
نظر

گلسار خ 
154  

1-1-10093-63-1-0-0 35
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 30 مورخ 1395/06/20به صورت  5 طبقه و 5 واحد  با زیر بناي کل 982.55 مترمربع 
صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در حد اجراي  فونداسیون و بتن ریزي ستون همکف 

می باشد .حال برابر شکوایه ارائه شده از سوي همسایگان مبنی بر عدم رعایت ضوابط 
شهرسازي و همچنینی آزار و اذیت در حین اجراي ساختمان مالک بر خالف مدلول پروانه 
اقدام به افزایش بنا در همکف بسطح 54.33 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم و با توجه به 

ضوابط جدید و اینکه شروع و پیشرفت عملیات توسط مالک اعالم نگردیده کل سطح اشغال 
الزم به . زمان صدور پروانه که بسطح  172.15 مترمربع بصورت اضافه بنا در حد تراکم است

توضیح است که مساحت فوق بصورت تقریبی میباشد که پس از ارائه نقشه برداري 
. درخصوص مقدار دقیق اضافه بنا و 2 متر حیاط خلوت اعالم نظر میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  248,000,000(دویست و  چهل و  هشت میلیون )ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 40  2
 

3100000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/04/31 1/96/20500 تجدید 
نظر

کوي  
هاشمی 13

ابان 11

1-2-10472-29-1-0-0 35
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات ساختمان در حال احداث (در 
مرحله تیر ریزي سقف همکف) داراي پروانه ساختمانی به شماره 204 مورخ 92/07/30که تا 
این مرحله داراي افزایش بنا به سطح تقریبی 40 متر مربع در همکف میباشد.الزم بذکر است 
این گزارش بعداز بازدید از داخل ملک و ارائه اسناد و مدارك و نقشه برداري از وضع موجود 

.قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد.مراتب جهت اقدام بعدي تقدیم حضور میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 137,088,000(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  هشتاد و  هشت 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 20.4  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20506 بدوي گلسار بلوار  
معین  بن 

بست هفتم

1-1-10114-31-1-0-0 35
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان بازدید شده ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه مرحله اول به شماره 526 
مورخ 1394/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی(انباري) با 
زیربناي 680.88 متر مربع و پروانه مرحله دوم به شماره 295741 مورخ 1395/12/27صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده زیربنا 

:نسبت به سوابق داراي مغایرتهاي همزمانساز به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 5.1 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 15.3 مترمربع ( هر طبقه 5.1 مترمربع ) -2
.رعایت پارکینگ گردیده است

حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

35
6

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محسن شفیعی رضوانی نژاد 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 51/11 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

295801800(دویست و  نود و  پنج میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 51.11  1.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/20510 بدوي سعدي  بن  
بست 
معرفت

1-2-10322-72-1-0-0 35
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم به  شماره 36 
مورخ 1395/07/03 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي 663.97 متر مربع صادر گردیده که حالیه متقاضی درخواست پروانه 

احداث بناي مرحله سوم را دارد با توجه به بازدید میدانی ساختمان در مرحله بهره برداري 
می باشد و باتوجه به تقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می 

:باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.95 مترمربع -1

.تبدیل پیلوت به یکباب سوئیت به مساحت 28.41 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.95 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.95 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10.95 مترمربع -5

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 7.31 مترمربع که از این مقدار به مساحت 2.34  -6
مترمربع بصورت اضافه بناي راه پله و آسانسور و راهرو و به مساحت 4.97 مترمربع بصورت 

.احداث یک باب انباري می باشد
.درب هاي سواره رو ( پارکینگ ) فعال نصب نشده اند ولیکن کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است که از بابت گزارش تخلفات باال بجز تبدیل پیلوت به یکباب سوییت داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/20510 مورخ 1396/08/09 مبنی بر جریمه و از 
بابت تبدیل پیلوت به سوییت به مساحت 28.41 مترمربع داراي راي اعداده به وضع پروانه 

.می باشد
حالیه طی بازدید میدانی مجدد متقاضی مبادرت به تبدیل سوییت به انباري و تاسیسات و 

.سرویس  بهداشتی نموده است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

35
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,206,744,000(یک میلیارد و  دویست و  شش میلیون و  هفتصد و  
چهل و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 143.66  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/07 1/96/20533 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 

  استاد معین

1-1-10231-2-1-0-0 35
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 90182400(نود میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 53.68  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20533 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 

  استاد معین

1-1-10231-2-1-0-0 35
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  142 مورخ  94/9/2 با زیر بناي کل  449.05 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

افزایش  -2خارج از عمق 60% به طول 3.23 متر -1:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در  -3 بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 34.37 مترمربع
اضافه  -4طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 103.11 مترمربع ( هر طبقه 34.37 متر مربع)
بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي 
مفید در همکف به سطح 2.63 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.89متر 

در هنگام  -6توسعه راه پله به بام بسطح 1.66 متر مربع -5مربع ( هر طبقه  0.63 متر مربع )
صدور پروانه به سطح 53.68 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( 
.رعایت پارکینگ می گرددتبصره 7) داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح  /--:ضمناً
آسانسور بر خالف ضوابط  /--.21.74 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي) می باشد

رعایت حداکثر ارتفاع  /--.معماري و شهرسازي داخل چشم راه پله احداث گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف   .مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 73,113,600(هفتاد و  سه میلیون و  یکصد و  سیزده هزار و  
ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 10.88  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/07 1/96/20539 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر 
روبروي 

نمایندگی 
سایپا خ 

عرفان نبش 
4 راه 

  دهسرا

1-1-10403-480-1-0-0 35
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی که داراي پروانه ساختمانی به شماره  9 مورخ  
94/3/4با زیر بناي کل  937.65 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 6 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد 

نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه بدون افزایش سطح اقدام به احداث بنا 
:نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

احداث دوباب مغازه بسطح 54.24 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  -1
تبدیل طبقه اول به بالکن  تجاري بسطح 126.72 متر مربع که از این مقدار بسطح  -2

108.64 متر مربع خارج از 1/3 می باشد. ( ضمناً مساحت طبقه اول بسطح 26.1 متر مربع 
کاهش یافته است)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 2.72 متر مربع و در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 

8.16 متر مربع ( هر طبقه 2.72 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 9.81 متر مربع در همکف و بسطح 305.81 متر مربع در -4

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به اینکه افزایش سطح ندارد لذا 
.مشمول تخلف  تبصره 7 نمی گردد

با توجه به 6 واحد مسکونی 4 واحد پارکینگ تامین نموده و داراي 2 واحد کسري  -5
پارکینگ براي واحد هاي مسکونی بوده  بدلیل تبدیل پیلوت به تجاري از نوع تجاري می 

.باشد
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري جهت مغازه ها می باشد -6

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 37.29 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -7
.می باشد

======================
ا زبابت تخلفات فوق داراي سوابق گزارش و تکمیل مدارك جهت ارسال به کمیسیون ماده  
صد  سوابق پرداخت تخلفات در واحد تخلفات بوده که پس از ان تغییراتی صورت نگرفته 

.است
..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی رادارند

مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

35
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي بدون 
مجوز تجاري و کسري یک قطعه پارکینگ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا 

راي بدوي با جریمه به مبلغ 93,000,000(نود و  سه میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 40.12  0
 1 
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/14 1/96/20540 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
کوي عرفان 

6انتهاي 
کوچه

1-1-10291-916-1-0-0 360

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب مغازه خالف ساز بسطح 15.12 مترمربع بر روي عرصه 
غیرمحصورو فاقد سند بسطح 120 مترمربع می باشد که با توجه کاربري  کال خارج از تراکم و 

مصالح بلوکی و قدمت آن سال 1395می باشد و یک باب کسري پارکینگ دارد .برابر خط 
پروژه 1-1 مورخ 95/11/20 ملک در تعریض خیابانهاي 10 متري آتی قرار دارد و خط پزوژه 
شمالی ملک را به دو قسمت تقسیم نموده است که بنا بر این بسطح 60.07 مترمربع در حد 
شمال در تعریض قرار داشته و باقیمانده ملک در حد شمال  4.04 مترمربع  خواهد شد و در 

حد جنوب نیز بسطح 1.60 مترمربع در تعریض قرار دارد که در کل عقب نشینی  این حد 
. اعیان مغازه واقع گردیده است . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره برق را دارند

پس از گزارش فوق براي احداث مغازه و یکباب کسري پارکینگ راي جریمه از کمیسیون 
ماده صد صادر گردیده است .حال طی بازدید مجدد 96/05/29 مالک توسط داربست فلزي 
اقدام به احداث پارکینگ در مجاورت اعیان موجود بسطح 12.75مترمربع نموده که مورد 

موافقت شهرداري قرار نگرفته و راي مذکور می بایست اجرا گردد مراتب جهت صدور دستور 
. تقدیم می گردد

اما در خصوص مابقی تخلفات( بند هاي 1و3 راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل 
نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 92.86  0
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/07 1/96/20541 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
شهرك 
بهشتی 

بوستان 3

1-1-10280-1026-1-0-0 361

در خصوص اعتراض آقاي رضا خیر اندیش نسبت به راي شماره   1.96.20130 مورخ 
96.3.16 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2.25 به 2 برابر آن نسبت به مفاد بند 2 

راي بدوي به  متراژ  352.04    مترمربع به مبلغ 2365708800(دو میلیارد و  سیصد و  
شصت و  پنج میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال محکوم و اعالم می 

دارد  

جریمه 352.04  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 416 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 
با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم با زیر بناي کل 353.26 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و  برابر نقشه 

:برداري ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 15.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 212.97 مترمربع ( هر طبقه 70.99 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 84.53 ( که از این مقدار به سطح 70.99 مترمربع به  -

صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
 احداث انباري زیر شیروانی به سطح 18.6 مترمربع -

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 20.87 مترمربع -
الزم به ذکر است با توجه به اینکه طبقات دوم و چهارم از حالت دوبلکس به 1 واحد ***

مستقل تبدیل گردیده، بنا بر این طبقه دوم به سطح 40.7 مترمربع و طبقه چهارم به سطح 
.27.16 مترمربع به صورت افزایش تعداد واحد در فرم تحلیل لحاظ می گردد
.با توجه به افزایش واحد از 2 به 4 داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد

.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج  تراکم  ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/05/07 مبنی 

.بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

*****************************************************
الزم به توضیح است با توجه به آزمایش انجام گرفته در محل به همراه معاونت محترم منطقه 

.، پارکینگ شماره 3 مورد تایید قرار گرفته است
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 

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

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

در خصوص اعتراض آقاي مرتضی صابر نسبت به راي شماره 1.96.20184 مورخ 96.4.3
 کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 

در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر 
به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار 
میگردد. 

جریمه 103.54  0
 

3100000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/05/07 1/96/20542 تجدید 
نظر

حسین آباد  
پوررجب 
میدان 
کوچکی

1-2-10269-34-1-0-0 36
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 364 مورخ 93/12/28 بصورت 2 طبقه بر روي یک باب مغازه و 
بازیربناي 159.65 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 

:مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
افزایش سطح تجاري در همکف به مقدار 1.21 مترمربع-1

افزایش سطح تجاري در نیم طبقه به مقدار 8.21 مترمربع (که از این مقدار به سطح 0.08 -2
مترمربع کاهش فضاي راه پله و افزایش آن به بناي مفید و 4.33 مترمربع به صورت پیش 

آمدگی غیرمجاز به سمت معبر میباشد.)
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 11.58 مترمربع  (که از این مقدار به سطح 10.98 مترمربع -3

به صورت پیش آمدگی غیرمجاز به سمت معبر میباشد.)
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 11.58 مترمربع (که از این مقدار به سطح 10.98 مترمربع -4

به صورت پیش آمدگی غیرمجاز به سمت معبر میباشد.)
.راه پله به بام اجرا نگردیده است

داراي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به سطح 70.96 مترمربع، در زمان صدور پروانه  -6
بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات 

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

.میگردد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف ،احداث انباري ها  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی جریمه بمبلغ  33,504,000(سی و  سه میلیون و  پانصد و  چهار هزار )ریال 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.45  2
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 1/96/20544 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان- 
چهار راه 
شهید 

بهشتی  
روبروي 

 بوستان 12

1-1-10428-10-1-0-0 36
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در طبقه پنجم ،ضمن نقض راي بدوي با ضریب2.25برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  185,371,200(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  یک 
هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.52  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ماده واحده 
به شماره  224 مورخ  94/11/28 با زیر بناي کل 2257.36 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 13 واحد مسکونی صادر گردیده است . عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
 -1:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات اجرائی به شرح زیر می باشد
 -2احداث 6 باب انباري در محوطه دو متر حیاط خلوت سرتاسري بسطح 17.45 متر مربع

اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 24.52 متر مربع به دلیل عدم رعایت عقب 
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و  -3سازي

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.84 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به 
(با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 سطح 4.16 متر مربع ( هر طبقه 1.04متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به  -4درصد زیربناي مجاز پروانه صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي)

سطح 49.60 متر مربع در همکف و بسطح 668.01متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی 
استفاده نموده اند ( تبصره 7) که با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 درصد زیربناي 

ضمناً .مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است
کاهش مساحت  طبقات اول الی چهارم هر  -1:داراي کاهش زیر بنا به شرح زیر می باشد
 /--کاهش انباري در زیر شیروانی بسطح 5.81 متر مربع -2کدام بسطح 0.47 متر مربع

درخواست   .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
.صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 62.28 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 104,630,400
(یکصد و  چهار میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 62.28  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20545 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 

وحدت 3

1-1-10070-62-1-0-0 36
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 829,567,200(هشتصد و  بیست و  نه میلیون و  پانصد و  
شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 89.78  2.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 335 مورخ 1394/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 460.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده  اقدام 

:به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 15.71 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 58.08 مترمربع ( هر طبقه 19.36 مترمربع ) -
 توسعه زیر شیروانی به سطح 15.75 مترمربع -

با توجه به احداث یک باب انباري در زیرشیروانی به سطح 11.50 مترمربع در نتیجه به  -
سطح 6.50 مترمربع داراي خارج تراکم می باشد. ( جهت محاسبات درآمدي )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.24 متر مربع ( هر طبقه 0.08 متر مربع )

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 62.28 متر مربع ( تبصره 7) -
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي 

.کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و مستندات موجود و پیشرفت سازه 
به لحاظ تکمیل بودن بنا بنظر اعضاء تخریب آن موجب تلف ثروت ملی میگردد لیکن 

پیشرفت تخلف به موجب سهل انگاري کارشناسان شهرداري و مهندسین ناظر را 
متبادر می نماید لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد ، مستندا به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص 1- اضافه بنا در همکف به مساحت 73/06 متر مربع 2- 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 292/24 متر مربع 3- طبقه مازاد به 
مساحت 218/04 متر مربع 4- کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید به 

مساحت 1/35 متر مربع 5- تراکم اعطائی به مساحت 136/79 متر مربع و در مجموع 
به مساحت 721/48 متر مربع راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 7272518400(هفت میلیارد و  دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  
پانصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید. . ضمنا در 

اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی 
ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 

تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 721.48  3
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/04/27 1/96/20546 بدوي گلسار بلوار  
گیالن 

خ192 -ك 
5-ج ك 

  یاس

1-1-10425-12-1-0-0 36
5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 177 مورخ 93/9/11 با زیر بناي کل  مترمربع در  طبقه صادر گردیده   و در مرحله 
بهره برداري  داراي سابقه گزارش تخلف جهت اخذ عدم خالف بشرح ذیل می باشد که 

: پرونده در کمیسیون ماده صددر حال بررسی می باشد
خارج از عمق 60% به طول 6 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 73.06 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول تا چهارم جمعاً بسطح 292.24 متر مربع ( هر  -3

طبقه 73.06 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 218.04 مترمربع  خارج از تراکم -4

احداث انباري در زیرشیروانی با مابه التفاوت مجموع 2.88 متر مربع مازاد بر 5 متر مربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6

به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 متر مربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 136.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند  -7

(تبصره7)
با توجه به احداث یک طبقه مازاد، افزایش تعداد واحد ها از 8 واحد به 10 واحد که  -8

رعایت پارکینگ گردیده و یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درامدي بدلیل 
تزاحم دارا می باشد

دیوار حائل بام اجرا گردیده است. ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در 
 .هنگام پایانکار الزامی است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

36
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با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 4485-60132-13950132 مورخ 96/4/11 کارشناس عمومی نظام مهندسی به 

استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 2برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 

144,057,600(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 50.02  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20549 بدوي کوي یخ - 
عرفان

1-1-10448-38-1-0-0 36
6

با توجه به اینکه صرف دیوارگذاري و حصارکشی قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد 
را ندارد ، لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

جریمه 232.86  0
 

300000  , 1391 دیوار گذاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده یک قطعه زمین محصور و داراي اعیان بدون مجوز باقدمت سال 91 
میباشد. که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه به سطح 2571.32 مترمربع مشتمل بر 

کال  G113 با توجه به قرارگیري در کاربري) یک باب خانه ویلالیی به سطح 50.02 مترمربع
 .و داراي دیوارگذاري بدون مجوز به طول 232.86 متر میباشد (خارج تراکم میباشد

باستناد خط پروژه به شماره 1-1 مورخ 96/02/28 فاقد عقب نشینی بوده و خارج از حریم 
.نهر و کانال در حد جنوب میباشد

***با توجه به اصالح خط پروژه نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
.مراتب باتوجه به نامه اداره ثبت جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

36
6

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي کامران فتحی فر مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي ساختمان در  طبقات اول تاپنجم 
به متراژ 68.88 مترمربع  و همچنین تبدیل زیر شیروانی در طبقه ششم به یک طبقه 

مازاد  به متراژ 154.55مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه به ارائه گواهی 

استحکام بنا از سوي مهندس ناظر ساختمان مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم 
احراز ضرورت قلع بنا مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب2 برابر ارزش معامالتی در طبقات اول تا پنجم بمبلغ 

179088000(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) محکوم و اعالم 
میدارد.

جریمه 68.88  2
 

1300000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1396/05/17 1/96/20550 بدوي گلسار  
 خ93

1-1-10008-4-1-0-0 36
7

خصوص تبدیل زیر شیروانی در طبقه ششم به یک طبقه مازاد   مستنداً به تبصره 2 
قانون صدر االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

502287500(پانصد و  دو میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد)ریال 
صادر واعالم می نماید

جریمه 154.55  2.5
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري موظف است قبل از پایان کار نسبت به اجراي راه پله فرار از سوي مالک به 
ضوابط و مقررات خویش عمل نماید

سایر  0
 

1300000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
567 مورخ 86/09/14 به صورت 4.5 طبقه با زیربناي 982.80 مترمربع و گواهی عدم خالف 

به شماره 25989 مورخ 87/07/06 در مرحله ستونهاي طبقه دوم با زیربناي 1053.2 مترمربع 
صادر گردیده است. مجدداً از بابت احداث 2 طبقه مازاد داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 
88/09/21 مبنی به تخریب بنا بوده که مالک نسبت به تخریب دو طبقه مازاد اقدام نمودند و 

 :پس از ارائه نقشه اصالحی اجرا شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا درطبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 62.88 مترمربع ( هر طبقه 31.44  -

مترمربع )
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 206.40 مترمربع که داراي مابه التفاوت به  -

 سطح98.40مترمربع ومقدار45.25 مترمربع جهت محاسبه1/2عوارض درآمدي
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 56.74 مترمربع وادامه راه پله و آسانسوربه بام به  -

 سطح 18 مترمربع
با توجه به کاهش تعداد واحد از9 به  8 واحداث سوئیت در پیلوت داراي یک واحد کسري  -

.پارکینگ می باشد
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد بوده و پرونده مختومه گردیده 

.است
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي زیربنایی نسبت به سوابق به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.43 مترمربع ( الزم به توضیح است سوئیت به سطح  -1

39.87 مترمربع کاهش یافته است )
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 18.40 مترمربع ( هر طبقه 9.20 مترمربع ) -2

اضافه بنا در طبقات سوم الی پنجم جمعاً به سطح 6.60 مترمربع ( هر طبقه 2.20 مترمربع  -3
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 12.05متر مربع و در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 
2.02 مترمربع و طبقات چهارم و پنجم هرکدام به سطح 1.67متر مربع ( مجموع طبقات به 

سطح 9.4 متر مربع )
.تعداد واحد از 8 به 7 کاهش یافته است -5

تبدیل زیر شیروانی در طبقه ششم به یک طبقه مازاد به سطح 154.55مترمربع که داراي  -6
 .مابه التفاوت به سطح 79.81 مترمربع می باشد

 .مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستورمقتضی تقدیم می گردد

36
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



ضمناv طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري با توجه به پایان مرحله سفت  *******
.کاري و آجرچینی زمان وقوع تخلف 1387 میباشد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به عدم ضرورت قلع بنا، 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  1,925,000(یک میلیون و  نهصد و  بیست 

و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.5  0.5
 

700000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/07/04 1/96/20553 بدوي گلسار 
استاد معین 
پستک 12

1-1-10438-34-1-0-0 36
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی زمین در حال ساخت در حد شرق ملک شاکی بوده و بین ملک شاکی و متشاکی 
یک رشته کوچه بن بست 6 متري واقع گردیده است. ملک متشاکی داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 459 مورخ 94/12/27 بصورت 4.5 طبقه  با زیر بناي کل 1282.06 متر مربع  و یک 
بار نیز تمدید گردیده است. عملیات ساختمانی اتمام فنداسیون می باشد. تا این مرحله با 
ارائه نقشه معماري بسطح 142.46 متر مربع خارج از سطح مجاز میلگرد ستون ها جانمایی 

گردیده است. ضمنا شاکی قطعه زمینی نسقی بسطح حدود 46.3 متر مربع را خریداري 
نموده و به زمین خود اضافه نموده و بخشی از خالف با توجه به افزایش سطح زمین اتفاق 

.افتاده است. مدارك مربوط به زمین الحاقی ارائه شده است
ملک متشاکی  ششدانگ یکبابخانه مسکونی که برابر سند مفروزي  سال79 بمساحت181

مترمربع که داراي گواهی اعیان بشماره27290مورخ80/10/25میباشد. داراي انباري بسطح 
.حدود 5.5 متر مربع بوده که در خصوص آن سوابقی ارائه نشده است

حالیه شاکی نسبت به احداث انباري مذکور اعتراض و درخواست ارسال پرونده به کمیسیون 
.ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 136.88 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
229,958,400(دویست و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 136.88  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20555 تجدید 
نظر

خ. سعدي 
بلوار معلم 
فالحتی 

نسیم

1-2-10686-1-1-0-0 36
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقص راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,164,004,800(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  چهار 

هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 197.96  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص عدم رعایت ضوابط ایمنی ساختمان ، شهرداري طبق ضوابط و مقرارات 
خود عمل نماید. 

جریمه  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/05/28 1/96/20555 تجدید 
نظر

خ. سعدي 
بلوار معلم 
فالحتی 

نسیم

1-2-10686-1-1-0-0 36
9

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,225,224,000(یک میلیارد و  دویست و  بیست و  پنج 
میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 145.86  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 96 مورخ 
92/05/03 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 565.35 مترمربع می باشد. 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد. به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.98 متر -1

 اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.56 مترمربع -2

اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه اول الی چهارم جمعاً به سطح 150.24 متر مربع  ( هر  -3
طبقه 37.56)

 احداث یک طبقه مازاد بسطح 145.86 متر مربع در طبقه پنجم -4

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در  طبقات به  -5
 سطح 10.16 متر مربع

استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 136.88 متر مربع ( تبصره 7) -6

 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 1.90 متر مربع *-*

کسري حد نصاب فضاي باز با توجه به زیربنا موجود به سطح 57.56 متر مربع (  *--*
محاسبات درآمدي )

افزایش تعداد واحدها از 4 به 5 واحد مسکونی *---*
افزایش تعداد واحد مربوز به طبقه مازاد می باشد و مشمول تخلف افزایش تعداد  *----*

واحد نمی گردد

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-----*

36
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به احداث طبقه مازاد در طبقه پنجم رعایت ضوابط اتش نشانی (  *------*
ایستگاه مشترك،درب ضد حریق و یا راه پله فرار ) نگردیده است

احداث رمپ ورودي با مصالح سیمانی در جلوي ساختمان به عرض 25 سانت و  *-------*
 ارتفاع 15 سانت با توجه به آبگیر بودن کوچه

حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 
.به حضور تقدیم می گردد

عملیات در مرحله بهره برداري بوده و از بابت موارد فوق داراي راي مورخ 96/5/28   *--*
*--* کمیسیون ماده صد می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروز رسانی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (در همکف وطبقات)، با 

اعمال ضریب1.5برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 219294000
(دویست و  نوزده میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 47.16  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/07/05 1/96/20564 بدوي کوي  
هاشمی 

کمربندي 
45 متري 

ك 20

1-2-10702-79-1-0-0 37
0

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 274.28مترمربع 
(باتوجه به کاهش2.48مترمربع در زیر شیروانی)، باتوجه به اینکه نامبرده به موجب 

پروانه ساختمانی شماره 103- 24/11/1395 مبادرت به احداث بصورت 2 طبقه در دو 
واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب 

تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 274.28  0
 1.5 

 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام  اسکلت و سربندي که 
داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 103 مورخ 1395/11/24 بصورت 2  طبقه بر روي 

پیلوت در 2  واحد مسکونی به انضام زیرشیروانی  ( انباري) و به مساحت کلی 276.76 
مترمربع می باشد و تاکنون پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت ننموده است و حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم و داخل تراکم 
:و  به شرح زیر می باشد

اضافه بناي خارج تراکم در همکف بسطح 14.51 مترمربع و  درحد تراکم بسطح 83.36  -1
مترمربع

اضافه بناي تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله  و افزایش آن به بناي مفید در همکف -2
.بسطح 1.21 مترمربع

اضافه بناي خارج تراکم در طبقه اول بسطح 14.51 مترمربع و در حد تراکم در طبقه اول  -3
. بسطح 83.36 مترمربع

اضافه بناي تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله  و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -4
.اول  بسطح 1.21 مترمربع

اضافه بناي خارج تراکم در طبقه دوم بسطح 14.51 مترمربع و در حد تراکم در طبقه دوم   -5
. بسطح 83.36 مترمربع

اضافه بناي تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله  و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -6
.دوم بسطح 1.21 مترمربع

در طبقه زیرشیروانی با توجه به نقشه برداري داراي کاهش بنا به مساحت 2.48 مترمربع -7
می باشد ولیکن  در حد تراکم با توجه به نقشه برداري در زیرشیروانی به مساحت 24.20 

.مترمربع  می باشد
با توجه به اینکه ساختمان فعال دیوار چینی نشده و همچنین درب سواره رو نصب نشده 

است کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا قابل بررسی می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می 
.گردد

37
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست، نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 39,940,200(سی و  نه میلیون و  نهصد و  چهل هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 37.38  1.5
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 1/96/20583 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر-خ 

عرفان- 
انتهاي 

عرفان یک- 
روبروي مهد 

کودك

1-1-10397-914-1-0-0 37
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه 
شده به سطح عرصه 174.60 مترمربع مشتمل بر اعیان مسکونی به سطح 35.94 مترمربع و 
سرویس بهداشتی جداساز به سطح 1.44 مترمربع می باشد. از بابت اعیانات احداثی مجوزي 

ارائه نگردید. اسکلت ساختمان بلوکی و قدمت آن برابر فروشنامه عادي 1392 می باشد.  
برابر خط پروژه شماره 1-1 مورخ 395/12/21 فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست پاسخ 

.استعالم اداره برق را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 394,531,200(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  سی و 

 یک هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 78.28  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20584 تجدید 
نظر

استاد سرا  
مهر شریف 

-اراضی 
استاد سرا 

نوري

1-2-10016-172-1-0-0 37
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه احداث بنا مرحله اول به شماره 37 
مورخ 1395/07/06به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، در حد تراکم شامل 4 

واحد مسکونی با زیربناي 515.53 مترمربع می باشد. و در مرحله اجراي ستون همکف بدون 
خالف  پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت نموده است . حالیه با توجه به ادامه عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی می باشد و تا این مرحله 
: داراي مغایرت بشرح ذیل برابر نقشه برداري ارائه شده می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.31مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.62 مترمربع ( هر طبقه 0.31 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه 3 بسطح 20.88 مترمربع-
 اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 56.11 مترمربع-

توسعه راه پله به بام به سطح  0.36 مترمربع -
تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

ضمنا اعیانات قدیمی تاکنون تخریب نشده و مالک ملزم به تخریب آن و رعایت عقب نشینی 
. تا زمان پایانکار می باشد

حالیه درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به  
اتمام رسیده و اعیان قدیمی تخریب شده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

37
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 166.68 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/29 1/96/20586 تجدید 
نظر

سرگل به  
طرف 

هاشمی 
باالتر از 
 بهداري

1-2-10193-69-1-0-0 37
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ 1,187,701,200(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  یک 

هزار و  دویست) ریال تایید می نماید 

جریمه 201.99  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه بشماره 90/02/29-36 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 

772.09 مترمربع می باشد که یک بار تمدید شده (91/07/30-141839) عملیات ساختمانی 
در حد اجراي اسکلت با سازه فلزي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 26.59 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 139.16 مترمربع (هر طبقه  34.79  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.04 مترمربع  و در هر -
  طبقه 5.14 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 8 واحد و درنتیجه مشمول مابه التفاوت افزایش  -
. تعداد واحد بسطح 166.68 مترمربع (هر طبقه 41.67 مترمربع ) می گردد

رعایت پارکینگ براي 8 واحد طبق ضوابط پروانه می گردد-
 توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 10.64 مترمربع-

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه  از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره   -
(7

.حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد . مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

37
3

در خصوص اعتراض آقاي محمد امیري کرنق و شرکاء   نسبت به راي شماره   
1.96.17031 مورخ 96.4.10  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2به 1.5 برابر آن نسبت به 
اضافه بنا در همکف به متراژ    25  مترمربع به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  

شش میلیون )  ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20587 تجدید 
نظر

علی اباد  
13 نبوت

1-2-10187-6-1-0-0 37
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 155 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي  557/30 صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري همکف 
میباشد.(بتن ریزي انجام نشده)

25  متر  vطبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بمساحت حدودا
.مربع میباشد

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

37
4

اما در خصوص مابقی تخلفات( مفاد بند هاي 1و2 راي بدوي    )اعتراض موجه و موثري 
بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 231.82  0
 0.5 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20589 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
  اول دیلمان

1-1-10264-32-1-0-0 37
5

در خصوص اعتراض آقاي رمضانعلی پذیرایی  نسبت به راي شماره   1.96.20088 مورخ 
96.3.27 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی3 به 2.5 برابر آن نسبت به اضافه بنا در 
زیر زمین ؛ همکف و طبقات اول  تا سوم (مفاد بند 3 راي بدوي ) به متراژ    201.89  

مترمربع به مبلغ 1,695,876,000(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  پنج میلیون و  
هشتصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 201.89  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 388 مورخ 1393/12/28 و 
تمدید مورخ 1394/12/09 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی 

بهمراه زیرشیروانی با زیربناي 616/79 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در 

:واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 40/38 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 121/14 متر مربع (هر طبقه 40/38 متر مربع)-2
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 40/37 متر مربع-3

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-4
توضیح اینکه بدلیل افزایش تعداد واحد(طبقه چهارم) مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه 

.بنا 81/92 متر مربع میباشد
حذف زیرشیروانی و کاهش سطح راه پله به بام بمساحت 0/58 متر مربع-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 149/90 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
*********************************************************

******************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه متقاضی 

درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

37
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 126,000,000

(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/21 1/96/20595 تجدید 
نظر

گلسار 
انتهاي خ 

192  

1-1-10595-4-1-0-0 37
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
 2,536,077,600(دو میلیارد و  پانصد و  سی و  شش میلیون و  هفتاد و  هفت هزار و  

ششصد) ریال تایید می نماید

جریمه 335.46  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 33.25  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/21 1/96/20595 تجدید 
نظر

گلسار 
انتهاي خ 19

1-1-10595-4-1-0-0 37
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 276 مورخ 1392/09/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 578.03 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و مالک برابر نقشه برداري ارائه شده و بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام 

:به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 64.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 61.60 مترمربع -
اضفه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 195.87 مترمربع ( هر طبقه 65.29  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 3.69 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به خیابان می 
باشد )

توسعه زیر شیروانی به سطح 13.92 مترمربع -
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات اول تا چهارم از 1 به 2 افزایش ***
یافته، در طبقه اول مساحت واحد کوچکتر به سطح 71 مترمربع بوده و مقدار 61.60 مترمربع 
اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 9.4 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحد و 

در طبقات دوم تا چهارم  مساحت واحد کوچکتر به سطح 73.24 مترمربع بوده و مقدار 
65.29 مترمربع اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 7.95 مترمربع با عنوان 

***افزایش تعداد واحدها  لحاظ می گردد
با توجه به افزایش واحد داراي 1 عدد کسري پارکینگ می باشد. ( پارکینگ شماره 6 مورد  -

تایید نمی باشد )
.در زمان صدور پروانه از خارج  تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -

الزم به توضیح است در قسمت حیاط مشاعی 2 عد پاسیو هر کدام به سطح حدود 12 
.مترمریع ( 2* 6 ) وجود دارد که ابعاد آن طبق ضوابط رعایت نگردیده است

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

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید ظر ماده صد مورخ 1396/05/21 مبنی 
.بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
در خصوص رعایت عقب نشینی و پخ 2 گذر نیاز به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري با 

.توجه به خط پروژه زمان پروانه می باشد
.برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/04/11 فاقد عقب نشینی می باشد

ضمناً با توجه به تزاحمی بودن پارکینگ شماره 4 و 5 داراي یک واحد کسري پارکینگ 

37
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.تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 249,804(دویست و  چهل و  نه هزار و  هشتصد و  چهار) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.  2
 

520425  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20598 بدوي بلوار قلی  
پور- 

روبروي 
 نیروگاه

1-1-10338-110-1-0-0 37
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 39,031,875(سی و  نه میلیون و  سی و  یک هزار و  هشتصد و 

 هفتاد و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

520425  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره917-82/12/26 و تمدید 
پروانه بشماره48724-84/12/25 میباشد. قبالً در مرحله  سربندي و آجرچینی داراي 

:سوابق  به شرح زیر بوده است
از بابت تبدیل یک واحد مسکونی به یکباب مغازه بسطح121.50مترمربع وباارتفاع 4متر و نیز 
برابر نقشه پیوستی پیلوت وهمکف را بارتفاع 1متر پائین تر از سطح خیابان وبارتفاع 2.2متر 
احداث نموده و اجراي رمپ بطول0.50متر از قسمت 4متر عقب ساز شروع شده و تعداد واحد 
مسکونی از 5 واحد به سه واحد مسکونی و یک واحد تجاري تغییر یافت که رعایت پارکینگ 

. گردیده مراتب جهت صدور عدم خالفی تقدیم میگردد
از بابت موارد فوق داراي راي مورخ 85/9/11 کمیسیون ماده صد می باشد که اجراي  ****
حکم نموده اند. حالیه به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت ها زیر بنایی به شرح 

:زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 0.06 متر مربع -1

 اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول بسطح 0.06 متر مربع بصورت تجاري-2
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم و سوم جمعاً بسطح 0.12 متر مربع ( هر طبقه 0.06  -3

متر مربع )
.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3

.ضمناً اقدام به احداث باالبر از مغازه به پیلوت نموده است -4
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 121.1 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 203448000
(دویست و  سه میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 121.1  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/20602 بدوي گلسار  
 خ177

1-1-10124-342-1-0-0 37
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 3,221,164,800(سه میلیارد و  دویست و  بیست و  یک میلیون 
و  یکصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 319.56  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 636 
مورخ 91/12/28 بصورت 5.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی صادر گردید و داراي 2 مرحله 

تمدید مهلت پروانه بشماره 164609 مورخ 1392/12/25 و بشماره 177699 مورخ 
1393/12/24می باشد. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه 
برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا 

:نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.10 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 36.72 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 146.88مترمربع (  -3

هر طبقه 36.72  متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 51.52 متر مربع  در طبقه پنجم که از این مقدار بسطح  -4

.14.8 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 44.16 متر مربع -5

 احداث راه پله و اتاقک اسانسور بسطح 14.09 متر مربع -6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7

به بناي مفید در همکف به سطح 4.74 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 
21.45 مترمربع ( هر طبقه 4.29 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 10.65 متر مربع در همکف و بسطح 110.45 متر مربع در  -8
طبقات از تراکم  خارج از 25 درصد استفاده نموده اند ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

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

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي رسول نصیر پور  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
1  ؛بشرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ کاهش سطح راه پله و افزودن آن 

به بناي مفید  جمعاً به متراژ    171.65  مترمربع ؛ با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا 
از سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع 

بناي موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1441860000(یک میلیارد و  

چهارصد و  چهل و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت هزار )  ریال صادر و اعالم می 
نماید

جریمه 171.65  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/05/24 1/96/20608 بدوي گلسار  
خ74 

پالك13-11

1-1-10056-15-1-0-0 37
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 128 مورخ 93/08/03 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 546.18 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 42.20 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 126.6 مترمربع (هر طبقه 42.20 مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.47  -3
مترمربع (هر طبقه 0.49 مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد به سطح 173.5 مترمربع-4
 اضافه بنا درراه پله به بام به سطح 1.38 مترمربع -5

افزایش واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی که برابر ضوابط رعایت حداقل پارکینگ مورد  -6
.نیاز میگردد

.داراي افزایش مجموع عرض دربهاي پارکینگ به طول 1.20 متر نسبت به ضوابط میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 454.09 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 762,871,200
(هفتصد و  شصت و  دو میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 454.09  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20609 بدوي طالقانی   
انوشیروان

1-2-10003-31-1-0-0 38
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,992,732,000(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  دو میلیون و  
هفتصد و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 237.23  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  468 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  2884.04 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه  اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 36.51 مترمربع ضمناً در حد شرق بر  -1

خالف نقشه زمان پروانه با توجه به شکل زمین در این حد، قسمتی به عمق 2 متر بصورت 
.حیاط خلوت در نظر گرفته شده و در این قسمت داراي باز شو به سمت همسایه می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 146.04 مترمربع (  -2

هر طبقه 36.51 متر مربع)
داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 54.68 متر مربع  در طبقه پنجم بوده که از این  -3

.مقدار بسطح 18.17 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت 2.55 متر مربع صرفاً  -4
جهت اخذ عوارض درآمدي  ضمناً مساحت زیر شیروانی بسطح 101.76 متر مربع کاهش یافته 

.است
در هنگام صدور پروانه به سطح 173.47متر مربع در همکف و بسطح 280.62 متر مربع  -5

در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه به جاي 3 درب 3 متري مجاز در حد غرب با مجموع عرض 9 متر 3 درب  -6
با مجموع عرض 10.5 متر در نظر گرفته شده لذا داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 

.عوارض درامدي می باشد
الزم بذکر است در گزارش فوق کل توسعه بنا 237.23 متر مربع بوده که از این مقدار  ***

بسطح 144.2 متر مربع در حد 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه بوده و مابقی بسطح 93.03 متر 
.مربع بیشتر از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه می باشد

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

38
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 171,234,000(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  سی و 
 چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.65  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20611 بدوي پشت  
مسجد امام 
سجاد زمین 

هاي 
آزادگان 
بلوك65 
ردیف10

1-2-10323-22-1-0-0 38
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان درحال احداث بر روي پالك ثبتی 75/7936 ، قطعه 
148 تفکیکی از زمینهاي مسکن و شهرسازي  می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  275 مورخ  94/12/19 با زیر بناي کل  523.8 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
اسکلت و  سربندي می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول 
:پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 4.53 مترمربع ( ضمن کاهش سایبان  -1
بسطح 6.54 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 18.12 مترمربع ( هر  -2
طبقه 4.53 متر مربع)

در هنگام صدور پروانه  بسطح 130.66متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -3
نموده اند که با توجه به کمتر بودن تخلفات از 5درصد زیر بناي مجاز پروانه مشمول پرداخت 

.جریمه نمی شود
.رعایت پارکینگ می گردد

:ضمناً
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

.مساحت زیر شیروانی بسطح 15.07 متر مربع کاهش  یافته است /--

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

38
1

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 442,310,400(چهارصد و  چهل و  دو میلیون و  سیصد و  ده 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.82  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/05/21 1/96/20629 بدوي احمدیان 
کوچه کاچ 
بن بست 6

متري

1-2-10097-15-1-0-0 38
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 147مورخ 95/12/28  بصورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 462.92 

مترمربع و پروانه مرحله دوم در مرحله اجراي فنداسیون فاقد اضافه بنا می باشد عملیات 
ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي بوده و تا این مرحله  تخلفات بشرح ذیل می 

: باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 12.75مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 47.25 مترمربع (هر طبقه 15.75 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.72 مترمربع و در طبقات 

اول تا سوم بسطح 5.10 مترمربع (هر کدام 1.70 مترمربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.43 مترمربع

رعایت  پارکینگ می گردد . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 3 را دارند . مراتب جهت  
.صدور دستور تقدیم می گردد

38
2

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  10,383,384(ده میلیون 

و  سیصد و  هشتاد و  سه هزار و  سیصد و  هشتاد و  چهار) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 103.43  0.5
 

55000  , 1357
 , 1383

احداث بناي جداساز 1396/04/31 1/96/20632 تجدید 
نظر

رشت 
-گلسار 
-استاد 

معین-پست
ك -کوچه 

طالقانی-جن
ب سوپر 
خانزاده

1-1-10440-244-1-0-0 38
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه کروکی ثبتی بپیوست بصورت  یکقطعه 
زمین مشتمل بریک واحد گاوداري  و محوطه بسطح 283.85 مترمربع از سند قطعی 56/54

  به مساحت یک جریب ونیم اراضی سیفی کاري میباشد.الزم به توضیح است ملک مورد 
:نظربا محدوده به مساحت 283.58 مترمربع داراي اعیانات خالف ساز بشرح ذیل میباشد
یک واحد گاوداري و النه مرغ مجموعاً به مساحت  91.73 مترمربع با مصالح بلوکی و با  -1

قدمت سال 1383
سرویس بهداشتی قدیمی به مساحت 11.70 متر مربع با مصالح بلوکی با قدمت سال 2-1357

الزم به توضیح است اعیانات مذکور متعلق به خانه و محوطه ملک مجاور(متعلق به همین  
مالک) بوده که با توجه به افراز 2 قطعه زمین از هم جدا شده اند ضمناً الزم به ذکر است به 

ادعاي مالک اعیانات مذکور که با قدمت سال 1383بوده قدیمی و همزمانساز با خانه ویالیی 
مذکوربا قدمت سال 1357 میباشد که در برف 1383 مجدداً باز سازي شده است.ضمنا ً حد 
شرق ملک مورد نظر به نهر میباشد و با توجه به اینکه ملک مورد نظر در 2 نوع کاربري قرار 
دارد جهت تعیین نوع کاربري ومقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه 

.میباشد
برابر نامه  اداره آب منطقه اي بشماره 904/1803 مورخ 1395/07/06 و به استناد ******
نامه شماره 1698/11 مورخ 1395/07/06  امور آبیاري مرکزي گیالن ،مجراي آبی مورد نظر 

.سنتی ،عمومی بوده وفعالیت آبیاري ندارد،ولیکن جمع کننده آبهاي سطحی میباشد
برابر خط پروژه بشماره 1-1 مورخ 1395/07/12 ملک مورد نظر حدوداً بسطح ******

225.50 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور تقریباً 
100متر از کل اعیانات موجود ( 103.43 مترمربع ) وجود دارد.مراتب با توجه به نامه اداره کل 

.مسکن شهرسازي جهت تعیین نوع کاربري بحضور تقدیم میگردد

38
3

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باعنایت به حجم باالي تخلفات در سطح 
و عدم رعایت عقب سازي در طبقات چهارم و پنجم، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,184,345,600(پنج میلیارد و  یکصد و  

هشتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 514.32  3
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20633 بدوي گلسار خ 
178 فلکه 

 اول

1-1-10139-14-1-0-0 38
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 306,096,000(سیصد و  شش میلیون و  نود و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 182.2  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 1/96/20633 بدوي گلسار خ 
178 فلکه 

 اول

1-1-10139-14-1-0-0 38
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 393مورخ 
93/12/28بصورت 5.5 طبقه و در 9 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیر بناي کل 
2000.01 مترمربع می باشد  که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 

از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 
طبقات و سربندي  و شروع سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 54.25 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه بسطح 23.17مترمربع که فعال فقط دیوارگذاري -
 . شده و فاقد کرکره می باشد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 155.70مترمربع (هر طبقه  77.85 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه  سوم به سطح 65.89مترمربع -

اضافه بنا در طبقه  چهارم به سطح 79.85 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.96مترمربع  -
 عدم رعایت عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 119.31مترمربع که از این مقدار به سطح 27.50مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف 15.04 و در مجموع طبقات اول تا -
 چهارم 0.68 مترمربع

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 154.36 مترمربع ضمن اینکه قسمتی از آن بصورت تراس -
روباز مشاعی (بسطح 30.87 مترمربع) اجرا شده که به دلیل مشاعی بوده جزء زیربنا 

. محاسبه نشده است
حذف راه پله به بام به سطح 50.12 مترمربع در تراز بعد از زیرشیروانی بر خالف مفاد  -

 پروانه صادره
تا این مرحله با توجه به عدم اجراي نماسازي ستونها رعایت 10 باب پارکینگ  مسکونی می -
گردد ضمناً با توجه به افزایش متراژ یکی از واحد هاي طبقه 5  به 268.94مترمربع و ضرورت 

.  نیاز به پارکینگ دوبل یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز دارد-

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 9 به 10  واحد (در طبقه 5 از یک به دو واحد تبدیل  -
شده است) که با توجه به اینکه  متراژ واحد کوچکتر 72.59مترمربع و کمتر از اضافه بنا می 

.باشد امکان لحاظ مابه التفاوت نمی باشد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 182.20 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)

38
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1396/04/31 مبنی بر تخریب 
.مغازه و منتفی شدن کسري پارکینگ و بابت اضافه بناي طبقات جریمه نقدي می باشد

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و دیوارهاي مغازه تاکنون تخریب نگردیده 
و یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد. حالیه مالک در خصوص کاهش سطح راه 

پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 15.04 مترمربع  مبنی بر اینکه راه پله 
کاهش یافته به فضاي البی اختصاص یافته درخواست بررسی مجدد را دارند. ضمناً برابر 

نقشه هاي ارائه شده پارکینگ شماره 1 و 12 به صورت دوبل براي طبقه 5 اختصاص یافته و 
.درنتیجه کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد

ضمناً به دلیل افزایش درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت محاسبات 
.درآمدي می باشد

**************************************
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
ماده صد مورخ 1398/05/08 مبنی بر تبدیل مغازه به پیلوت ( اعاده به وضع سابق ) بوده 

.وبراي مابقی تخلفات راي جریمه صادر گردیده است
حالیه متقاضی برابر تصاویر پیوست اقدام به تبدیل مغازه به پیلوت را نموده و درخواست 

مختومه نمودن پرونده را دارند. ضمناً عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص دیوار گذاري بطول 75.17متراز آنجاییکه صرف احداث دیوار یا دیوارکشی 
از مصادیق تخلفات ساختمانی موضوع ماده 100قانون شهرداریها وتبصره هاي آن 

نیست ، به رد آن اظهار نظر میگردد.

سایر 75.17  0
 

1020000  , 1391 دیوار گذاري 1396/07/11 1/96/20637 بدوي انتهاي  
بهشتی   

نخل مرداب

1-1-10711-43-1-0-0 38
5

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,142,000(دو میلیون و  یکصد و  چهل و  دو 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 21  0.1
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
محصور بسطح 270 مترمربع که برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح 

277.41 متر مربع میباشد.الزم به توضیح است ملک مورد نظر داراي دیوار گذاري بدون 
مجوز بطول 75.17 متر با قدمت سال 1391و اعیانی بصورت یک اتاق مسکونی بسطح 18

مترمربع  و سرویس بهداشتی بسطح 3 مترمربع که در مجموع بسطح تقریبی 21 مترمربع با 
مصالح بلوکی و با قدمت سال 92 بوده که با توجه به نوع کاربري کالً درحد تراکم 

.میباشد.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
برابر خط پروژه بشماره 11 مورخ 1396/04/13 ملک مورد نظر فاقد عقب نشینی *****

میباشد.مراتب با توجه به نامه اداره راه و شهرسازي مبنی بر تعیین نوع کاربري جهت صدور 
 .دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

38
5

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ532,828,800(پانصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 52.86  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20642 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-34-1-0-0 38
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 289 مورخ 1394/12/24 به صورت 5.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 

با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم با زیر بناي کل 1146.35 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه 

:هاي ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 3.53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 16.8 مترمربع ( هر طبقه 4.2 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 32.3 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 28.1 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 29.7 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی به سطح 0.25 داراي  -
خارج تراکم می باشد.  ( جهت محاسبه درآمدي )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.23 متر مربع

کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 5 واحد که تا این مرحله رعایت پارکینگ  -
.گردیده است

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول  تبصره 7 نمی گردد -

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

38
6

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ1276732800(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  سی 

و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 189.99  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/03 1/96/20649 بدوي بلوار رجائی 
  

1-2-10101-124-1-0-0 38
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 182,817,600(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  

هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 108.82  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 1/96/20649 بدوي بلوار رجائی 
  

1-2-10101-124-1-0-0 38
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  182 مورخ  94/10/12 با زیر بناي کل  523.53 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.45 متر که ملک از حالت عقب ساز به بصورت بر ساز  -1

گردیده و تنها دو متر حیاط خلوت دارد.( ضمناً همسایه حد جنوب نیز برساز احداث نموده 
است)

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.71 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ 7.83)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 150.84مترمربع (  -3
هر طبقه 37.71 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.44 متر مربع ( هر طبقه 0.36متر مربع 

(
در هنگام صدور پروانه به سطح  108.82 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -5

نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه ملک از حالت عقب ساز به بر ساز تبدیل یافته مجاز به احداث دو درب  -6
3 متري جهت پارکینگ ها بوده که هنوز درب ها در محل اجرا نگردیده و با توجه به نقشه 

ارائه شده 2 درب به طول هاي 3.5 متر و 4 متر پیش بینی نموده که در این حالت داراي یک 
.واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل تزاحم می باشد

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 0.35متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,256,700(شانزده میلیون و  دویست و  
پنجاه و  شش هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 35.68  1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/06/28 1/96/20688 بدوي جاده  
پستک - 

کوي 
طالقانی- 

سمت چپ 
- کوچه اول

1-1-10501-5-1-0-0 38
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 17085938(هفده میلیون و  هشتاد و 
 پنج هزار و  نهصد و  سی و  هشت) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ 

8,035,858(هشت میلیون و  سی و  پنج هزار و  هشتصد و  پنجاه و  هشت) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 176.37  0.1
 

455625  , 1386 احداث بناي جداساز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده بصورت یک باب ساختمان دو طبقه ( همکف و طبقه اول) در دو واحد 
به استناد خط پروژه 1-1 مورخ .مسکونی که در سال 1386 و بودن مجوز احداث شده است

در مورد سال وقوع تخلف نیاز .1395/12/01 ثبت در سیستم الین پروژه , عقب نشینی ندارد
به استناد نامه امور توزیع برق منطقه یک رشت v به شماره .به استعالم از اداره برق می باشد

درب هاي سواره رو .9788 مورخ 1395/12/02 ریال تاریخ نصب کنتور 1386/12/14 می باشد
داخل تراکم 174.04 مترمربع و خارج تراکم 35.68  .( پارکینگ) به سمت کوچه باز می شوند
مترمربع و احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت 2.33 مترمربع و یک واحد 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.کسري پارکینگ مسکونی دارد
حسب بررسی محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در 

خصوص کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر مینماید .

جریمه 25  1
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/01 1/96/20691 بدوي قلی پور 
کوچه 

بهارستان- 
روبروي 

ساختمان 
سیاوش

1-2-10365-709-1-0-0 38
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به قدمت بنا 
و کاربري مسکونی ملک با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري در خصوص 

بررسی اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي طی نظریه کارشناس به شماره ك - 320 
مورخ 96/4/31 که استحکام و اصول بهداشتی مورد تایید قرار میگیرد لذا ضرورتی بر 
قلع بنا احراز نمیگردد به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي 

مازاد بر تراکم به مساحت 11/58متر مربع راي به جریمه با ضریب نیم (0/5) برابر 
ارزش معامالتی بمبلغ 6,948,000(شش میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار )  ریال 

در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 11.58  0.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20691 بدوي قلی پور 
کوچه 

بهارستان- 
روبروي 

ساختمان 
سیاوش

1-2-10365-709-1-0-0 38
9

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به قدمت بنا 
و کاربري مسکونی ملک با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري در خصوص 

بررسی اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي طی نظریه کارشناس به شماره ك - 320 
مورخ 96/4/31 که استحکام و اصول بهداشتی مورد تایید قرار میگیرد لذا ضرورتی بر 
قلع بنا احراز نمیگردد به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي 

در حد تراکم به مساحت 202/42 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی بمبلغ 24290400(بیست و  چهار میلیون و  دویست و  نود هزار و  

چهارصد)  ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 202.42  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت ساختمان دو اشکوبه یک طبقه روي سو ئیت و پیلوت با اسکلت 
بتنی شامل 2 واحد مسکونی و قدمت سال 1387 بر روي عرصه فاقد سند بسطح 136.32 

مترمربع می باشد . ضمنا طبق خرید نامه متقاضی 144.80مترمربع زمین خریداري نموده که 
در زمان اجرا قسمتی را عقب نشینی کرده و عرصه به 136.32 مترمربع در وضع موجود 

کاهش یافته است با توجه به کاربري بسطح 202.42 مترمربع در حد و مابقی بسطح 11.58
مترمربع خارج از تراکم می باشد یک باب کسري پارکینگ دارد حیاط مشاعی توسط تیغه 
جداسازي شده و برابر خط پروژه 3-1 مورخ 95/11/05 بسطح 23.12 مترمربع در تعریض خ 

12 متري اصالحی  قرار دارد  . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي جهت 
. تعیین کاربري را دارند مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 83155-96/05/01 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  220000000(دویست و  بیست میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 17.33  0
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/10 1/96/20694 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام  

صفاري دوم 
خ خیام 
روبروي 
آپارتمان 
 نرگس

1-2-10065-11-1-0-0 390

در خصوص     56.29   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گرددو راي بدوي عینا تایید می گردد.

جریمه 56.29  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 1153068000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  
شصت و  هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 196.1  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

راي بدوي جریمه بمبلغ 168,336,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  سیصد و  
سی و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 100.2  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  23 مورخ  94/3/23 با زیر بناي کل  428.53 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1

 افزایش بنا در همکف به سطح 30.28 مترمربع  خارج از تراکم -2

احداث مغازه در دو متر حیاط خلوت همکف بسطح 17.33 متر مربع که حداقل بعد 3 متر  -3
مغازه برابر ضوابط رعایت نمی گردد و کل مغازه در دو متر حیاط خلوت سرتاسري جانمایی 

.گردیده است

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 140.96مترمربع ( هر  -4
طبقه 35.24 متر مربع)

توسعه راه پله به بام بسطح 3.65 متر مربع -5

توسعه انبار زیر شیروانی بسطح 2.3 متر مربع  -6

داراي انباري بزرگتر از 5 مترمربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت 1.60 متر مربع خارج از  -7
تراکم صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي

با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم قبالً بصورت یک واحد دوبلکسی بوده که حالیه  -8
هرکدام به یک واحد مسکونی مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی طبقه 

چهارم (95.39 متر مربع) به کسر توسعه بنا و تبدیل راه پله در طبقه چهارم (39.1 متر 
.مربع) بسطح 56.29 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -9
به بناي مفید در همکف به سطح 3.47 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

390
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15.44متر مربع ( هر طبقه 3.86 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه بسطح 100.20 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -10
اند ( تبصره 7)

تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که 4 واحد  -11
پارکینگ تامین نموده که پارکینگ شماره 3 و 4 پس از آزمایش در محل در زمان پایانکار 

.مورد تایید خواهد بود. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري جهت مغازه می باشد

:ضمناً

.اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار الزامی است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده در مرحله بهره برداري می باشد ***

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ش/11/972 مورخ 

96/4/14 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8250000 ریال تعیین و براورد نموده 
است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

1650000(یک میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 33  0
 

55000  , 1350 احداث بناي بدون مجوز 1396/06/28 1/96/20697 تجدید 
نظر

فلکه قلی  
پور ابتداي 

جاده 
پیربازار 2 
باب مغازه 

وخانه 
مسکونی

1-1-10321-9-1-0-0 391

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي بدون 
مجوز، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 3,300,000

(سه میلیون و  سیصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 120  0.5
 

55000  , 1350 احداث بناي بدون مجوز 1396/06/28 1/96/20697 تجدید 
نظر

فلکه قلی  
پور ابتداي 
جاده پیربازا

1-1-10321-9-1-0-0 391

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت یکباب 
ساختمان ویالئی بسطح 120 مترمربع مشتمل بر یکباب مغازه دو دهنه بمساحت 33 مترمربع 

با قدمت قبل از سال 50 که هیچگونه سوابقی از سوي مالک ارائه نگردیده در حال حاضر 
اقدام به تعویض سربندي مغازه  نموده اند.قسمت اعظم ملک از جمله دوباب مغازه در تعریض 

خیابان قراردارد که مقدار دقیق آن پس از جانمائی ملک بروي خط پروژه مشخص 
 .میگردد.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96/191 مورخ 96/4/14 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 450000000 ریال تعیین و براورد نموده است 

که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 90000000(نود میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می دارد 

جریمه 12.02  0
 

1440000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/06/28 1/96/20698 بدوي عاشمی خ  
20متري 

 خزر

1-2-10167-2-1-0-0 39
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 518 مورخ  87/9/4  و عدم 
خالف بشماره 82703  مورخ  91/5/4 همچنین گواهی پایانکار بشماره 135275 مورخ 

1391/08/18 بصورت یکباب ساختمان 4 طبقه بر روي 2 باب مغازه بهمراه بالکن در 7 واحد 
حالیه مالک پس از اخذ پایانکار بدون مجوز اقدام به احداث یکواحد  مسکونی صادر گردیده
تجاري فاقد بالکن در محوطه حیاط جنوبی بمساحت 12/02 متر مربع (طبق نقشه برداري)با 
توضیح اینکه داراي رضایت .کسري پارکینگ ندارند.قدمت حدود 5 سال (1391)نموده اند

نامه از مالکیت واحد هاي مسکونی و تجاري در خصوص احداث واحد تجاري مذکور 
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط .میباشند

واحد محترم نقشه برداري میباشد.*** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 4-1 مورخ 
1396/03/02 بمساحت حدوداv 0/74 متر مربع از واحد تجاري مذکور در تعریض معبر 20 

متري و پخ دو گذر و بمیزان حدوداv 0/15 متر مربع از حیاط مشاعی در تعریض معبر 10 متري 
حالیه متقاضی .ضمناv واحد تجاري مذکور فاقد فعالیت و فاقد تابلو میباشد.قرار دارد

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم .درخواست پرداخت خالف واحد تجاري فوق را دارند
.میگردد

39
2

 نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل 
پیلوت به دو باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 

یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 483 
مورخ 96/6/18 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5756175000 ریال تعیین و 

براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1151235000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  

دویست و  سی و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد                  

جریمه 73.21  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/06/28 1/96/20699 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور 

زمینهاي 
خدمات 
درمانی و 
بهزیستی 

18

1-2-10458-14-1-0-0 39
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
براي بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 76,445,700(هفتاد 

و  شش میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 41.3  1.5
 

1220000  , 1395 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

باتوجه به اینکه بارانداز بعنوان فضاي پارکینگ مورد محاسبه و پذیرش قرار گرفته لذا 
کسري پارکینگ از شش قطعه به دو قطعه کاهش پیدا می کند و با احراز تخلف 

نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 150  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/06/28 1/96/20699 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور 

زمینهاي 
خدمات 
درمانی و 

بهزیستی 1

1-2-10458-14-1-0-0 39
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  202 مورخ  94/11/3 با زیر بناي کل  1451.72 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 9 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
احداث 2 باب مغازه به مساحت هاي 40.25 و 32.96 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به  -1

تجاري
احداث بار انداز بسطح 41.03 متر مربع و با مصالح ناهمگن فلزي در محوطه حیاط جهت  -2

تامین 3 واحد پارکینگ
در هنگام صدور پروانه به سطح 18.52متر مربع در همکف و بسطح 438.02 متر مربع در  -3

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7) که باتوجه به اینکه تخلف صورت 
.گرفته کمتر از 5 درصد کل زیر بناي پروانه بوده لذا به عنوان تخلف محسوب نمی گردد

 توسعه زیر شیروانی بسطح 0.27 متر مربع -4
تعداد واحد ها ي مسکونی 9 واحد بوده که با توجه به اینکه متراژ مفید واحد نهم بزرگتر  -5
از 180 متر مربع می باشد. نیاز به 10 واحد پارکینگ جهت مسکونی و 2 واحد پارکینگ جهت 
تجاري می باشد. که در وضع موجود در صورتی که با بند 2 ( احداث بارانداز) موافقت گردد 

داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي جهت  واحد هاي 
مسکونی  و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري جهت دو باب مغازه خواهد بود. در صورت عدم 
ابقا بند 2 داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري ( 4 واحد کسري پارکینگ جهت مسکونی 

.ها و 2 واحد جهت مغازه) خواهد بود
:ضمناً

در طبقات اول الی چهارم  جمعاً بسطح 1.04 متر مربع (هر کدام بسطح 0.26 متر مربع)   /--
.کاهش سطح دارد

.در طبقه پنجم بسطح 0.93 متر مربع کاهش سطح دارد /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

39
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  5,826,700(پنج میلیون و  هشتصد و  

بیست و  شش هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 105.94  1
 

55000  , 1349
 , 1358

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/06/28 1/96/20701 تجدید 
نظر

بلوار 
شهداي 

گمنام  اول 
جاده سیاه 

اسطلخ 
سمت 

  رودخانه

1-2-10148-160-1-0-0 39
4

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل 
پیلوت به یک باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 

یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 
ش/12/978 مورخ 96/4/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2800000 ریال 

تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 560000(پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 79.55  0
 

55000  , 1358 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
یکبابخانه ویالیی در حد  -1: بمساحت 182/31 متر مربع مشتمل بر بناي بدون مجوز بصورت

 -2غرب با زیر بناي 76/94 متر مربع و با قدمت 46 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1349)
ساختمان 2 طبقه (همکف و اول)در حد شرق که همکف بصورت تجاري بمساحت 79/55 متر 

مربع با فعالیت نانوایی و طبقه اول بصورت مسکونی بمساحت 14/4 متر مربع داراي راه 
دسترسی از داخل حیاط بوسیله راه پله بمساحت 5/18 متر مربع با قدمت حدود 37 سال 

.سطح اشغال حدوداv 88/67 % و کسري پارکینگ ندارند(تاریخ نصب کنتور برق 1358)
توضیح اینکه بابت احداث بناي بدون مجوز مسکونی بمساحت 70 متر مربع داراي رأي 

ضمناv .کمیسیون بدوي بشماره 1/95/18806 مورخ 1395/09/24 مبنی بر تخریب میباشند
بابت واحد تجاري داراي پروانه کسب بشماره 102 مورخ 1386/09/12  و داراي تابلو به ابعاد 
همچنین طبق خط پروژه شماره 3-1 مورخ 1395/11/02 کالv در .حدوداv 1/5* 4 متر میباشند

.حالیه متقاضی درخواست کارشناسی دارند.حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه قرار دارد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه بدون اخذ مجوز ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
قدمت بنا و عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 

درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 34507مورخ 96/4/4 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1400000

ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 280000(دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.79  0
 

65000  , 1367 احداث بناي جداساز 1396/05/15 1/96/20702 تجدید 
نظر

جاده فخب  
نبش خیابان 

شهید 
  نوروزي

1-1-10663-65-1-0-0 39
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط مالک فاقد سند مالکیت و برابر نقشه برداري ممهور به مهر 
مهندس نقشه بردار بصورت یکباب مغازه خالفساز بسطح 20 مترمربع و سایبان احداثی در 

شارع و متصل به مغازه مذکور بسطح 7.79 مترمربع میباشد الزم بذکر است مغازه مورد نظر 
برابر فیش برق و استعالم از اداره برق با قدمت سال 1367 میباشد اما طبق وضع موجود و به 

ادعاي مالک قبل از اینکه مغازه مورد نظر داراي کنتور برق مجزا باشد قبالً  از کنتور برق 
مسکونی پشت مغازه استفاده  مینمود.ضمناً ملک مورد نظر داراي راي بدوي (تخریب 

بنا)کمسیون ماده صد با گزارش غیابی و بصورت تقریبی میباشد.جهت تعیین مقدار عقب 
 *****.نشینی و نوع کاربري نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه و طرح تفصیلی میباشد

برابرخط پروژه بشماره 2-1 مورخ 1396/01/16 کل سایبان مذکور بسطح 5.24 مترمربع در 
مسیر خیابان و 2.55 مترمربع در حریم رودخانه قرار داشته و درخصوص مغازه مورد نظر باید 

اذعان داشت که بسطح 3.54 متر مربع از عرصه و اعیان آن در حریم رودخانه قرار 
.دارد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ1,426,572,000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  شش میلیون و  پانصد و  
هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 169.83  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20703 بدوي شهرك ش  
بهشتی  
زمینهاي 
احمدپناه  
روبروي 

بوستان 21

1-1-10466-7-1-0-0 39
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 252,604,800(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  

ششصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 150.36  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20703 بدوي شهرك ش  
بهشتی  
زمینهاي 
احمدپناه  

روبروي بوس

1-1-10466-7-1-0-0 39
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 313 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 619.2 مترمربع صادر گردیده و پروانه مذکور یکبار در تاریخ 1395/10/16 
تمدید شده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام سربندي بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه 

:و خارج از عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 21.13 مترمربع -1

 تبدیل قسمتی از پیلوت به 3 باب مغازه جمعاً به سطح 55.54 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 120.24 مترمربع ( هر طبقه 30.06  -3

مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 11.99 مترمربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 1.04 متر مربع و طبقه اول به سطح 5.82 مترمربع و طبقات 

دوم تا چهارم هرکدام به سطح 7.2 متر مربع ( جمع  طبقات 27.42 متر مربع )
.با توجه به احداث 3 باب مغازه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 150.36 متر مربع ( تبصره 7) -7
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 

.ماده صد می باشد
*********************************************************

***********************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي مغایرت 

همزمانساز به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 8.93 مترمربع  ( از بابت کاهش سایبان در 
.زمان پروانه از 9.8 به 0.87  مترمربع ) می باشد

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

39
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

باتوجه به حسب گزارش شهرداري درصورت ابقاء سایه بان، کسري پارکینگ مرتفع 
می شود. ازطرفی در راي بدوي ، سایه بان مورد جریمه واقع شده لذا موضوع کسري 

پارکینگ منتفی گردیده. با وارد دانستن اعتراض نامبرده، این بخش از دادنامه که 
مشعر بر پرداخت جریمه می باشد نقض و بال اثر اعالم می گردد. 

سایر 25 3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/01 1/96/20705 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
قلی پور  
خیابان 
بعثت   
کوچه 

سیزدهم

1-2-10177-12-1-0-0 39
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

32,220,200(سی و  دو میلیون و  دویست و  بیست هزار و  دویست) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 26.41  1
 

1220000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  244 مورخ 1394/12/08 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 586.27 مترمربع صادر شده که حالیه با توجه به نقشه برداري 
 :  ارائه شده

داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  بصورت توسعه سایبان بصورت دال بتنی به 
جهت تامین یک  باب پارکینگ در زیر آن به مساحت 26.41 مترمربع با عمق تقریبی 3 متر 

.( الزم به ذکر است که در زمان صدور پروانه داراي سایبان به مساحت 3.59 مترمربع با عمق 
1.20 متر می باشد.)

در حال حاضر درب هاي ورودي سواره رو پارکینگ نصب نشده است که با توجه به نقشه 
ارائه شده و در صورت تایید و ابقاء سایبان ، کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم ابقاء با 
توجه به امکان جابجائی پارکینگ هاي شماره 2 و 4 به داخل پیلوت ، صرفا یک واحد کسري 

.پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
با توجه به ایکه میزان اضافه بنا از 5 % مساحت زمان صدور پروانه کمتر می باشد فلذا تبصره 

.ماده 7 تعلق نمی گیرد
داراي اضافه بناي تراکمی به مساحت 10.28 مترمربع ( 1.72 مترمربع در همکف و 8.56 

مترمربع در طبقات ) به عنوان کاهش مساحت راه پله و افزیش آن به بناي مفید در همکف و 
.طبقات به جهت اخذ عوارض درآمدي

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده 
.است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

39
7

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم جوادي شنبه بازاري نسبت به راي شماره 
1.96.20084 مورخ 96.4.10 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و 

مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 113.68  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20707 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
رشتیان 

پشت پیتزا 
حاتم  ك60

1-2-10472-72-1-0-0 39
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 15 مورخ 1394/03/12 و تمدید پروانه مورخ 1395/03/06 به صورت 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 363/02 متر مربع 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه 
اضافه بنا در همکف به سطح 20.28 -1:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 93.21 متر مربع (هر طبقه 31.07 -2 متر مربع
در زمان صدور پروانه از خارج تراکم توسعه زیرشیروانی به سطح 0.19 متر مربع-3متر مربع )
حالیه درخواست پاسخ .تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند.( تبصره 7 ) استفاده ننموده اند
نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/01/19 دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

39
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش 

معامالتی جریمه بمبلغ  507942750(پانصد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  دو 
هزار و  هفتصد و  پنجاه)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 93.63  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/20708 تجدید 
نظر

پستک بعد  
از پل سمت 

 چپ

1-1-10440-114-1-0-0 39
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 8029/1/1/3600 به تاریخ 
92/09/26از بخشداري مرکزي رشت  بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي 391/35  مترمربع میباشند که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده و طبق 
: نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه صادره داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت  16/47 مترمربع ( از این مقدار بمساحت  3/36 متر مربع  -1
 مربوط به احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت میباشند.)

کاهش زیربنا در طبقه اول بمساحت 0/39 متر مربع-2
کاهش زیربنا در طبقه دوم بمساحت 25/74 متر مربع-3

 احداث یک طبقه مازاد بمساحت 77/16 متر مربع در طبقه سوم -4
توضیح اینکه داراي تراس غیر مسقف مشاعی در طبقه سوم بمساحت  44/07 متر مربع 
میباشند که طبق ضوابط جزء زیربنا محسوب نگردیده و در زمان پایانکار مالک ملزم به 

.اجراي شیروانی میباشند
مساحت طبقه سوم به کسر تراس غیرمسقف بمساحت 77/16 متر مربع

.توضیح اینکه طبقات دوم و سوم بصورت دوبلکس و کسري پارکینگ ندارند
.همچنین راه پله به بام ندارد

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

39
9

در خصوص اعتراض خانم معصومه آهکی نسبت به راي شماره  1.96.20261 مورخ 
96.4.10  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5  به 1.25 برابر نسبت به راي بدوي به 

مساحت 19.7 مترمربع به مبلغ   76337500(هفتاد و  شش میلیون و  سیصد و  سی و 
 هفت هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 19.7  1.25
 

3100000  , 1392 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1396/07/04 1/96/20710 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

جنب بنگاه 
 هدف

1-1-10385-62-1-0-0 400

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی(ماده واحده) به شماره 
367 مورخ 1390/10/20 به صورت یکبابخانه دوبلکسی شامل یک واحد مسکونی با زیربناي 
168.97 مترمربع و سپس داراي تمدید پروانه بشماره 148957 مورخ 1391/11/30 می باشد 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري میباشد.حال برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مغایرت و افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج 

:طول 60% بنا بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 1.52 مترمربع -1

توسعه بناي مسکونی در همکف بصورت تبدیل پیلوت  به بناي مسکونی بسطح  15.18  -2
 مترمربع

با توجه به تغییر جانمایی بدلیل افزایش عرض حیاط خلوت از 2 متر به 2.96 مترمربع -3
.داراي بناي ارج طول 60% حدوداً بسطح 3 مترمربع میباشد
کاهش بنا در نیم طبقه دوبلکسی بسطح 8.21 مترمربع-4 

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 16.22متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند که -5
با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی 

.زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور 

.تقدیم میگردد

400

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اعاده بنا به حالت 
مسکونی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد. الزم به 

ذکر است باتوجه به اینکه ملک مسکونی تبدیل به تجاري گردیده، مقررات مندرج در 
بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها نسبت به اعاده به وضع، مراعات گردد. 

سایر 305.75 960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/29 1/96/20711 تجدید 
نظر

گلسار  خ   
76-92  

1-1-10056-11-1-0-0 401

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی(ملک متشاکی)طبق سوابق موجود بصورت یک 
بابخانه یک طبقه با قدمت حدود 30 سال برابر سند مالکیت به سطح 230.75 مترمربع  که 
داراي بالمانع شماره 11706 مورخ 87/03/07 می باشد. در حال حاضر مالک از آن به عنوان 
رستوران سنتی با قدمت سالجاري(1396)بهره برداري نموده و از این بابت داراي تخلف به 

:شرح ذیل می باشد
تبدیل بناي مسکونی به تجاري به سطح تقریبی 130 مترمربع-
اضافه بناي ناشی از نصب سایبان به سطح تقریبی 15 مترمربع-

احداث آالچیق به سطح تقریبی 6 مترمربع با مصالح چوبی-
تبدیل حیاط به محوطه تجاري به سطح 79.75 مترمربع-

سه واحد کسري پارکینگ تجاري-
موارد مذکور طی درخواست شماره 309529 گزارش ولی تاکنون به کمیسیون ارسال 

 نگردیده
حالیه مالک پالك حد شمال نسبت به تبدیل بناي مسکونی به رستوران و عدم رعایت 

مسائل ایمنی همچنین تردد و ترافیک زیاد خودرو ها در کوچه معترض بوده و درخواست 
.بررسی دارند

الزم به ذکر است که گزارش مذکور طبق سوابق و بازدید از داخل ملک صورت نپذیرفته و 
مساحت دقیق زیربنا و تغییرات انجام شده پس از تعرفه ملک توسط مالک و ارائه نقشه 

.برداري وضع موجود متعاقباv اعالم میگردد
ضمناv ملک شاکی بصورت یکباب ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی داراي پروانه 

شماره 665 مورخ 1391/12/28 و پایانکار شماره 281469 مورخ 1395/10/07 و فاقد خالف 
.میباشند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

401

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رحمت خبازي موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به شرح 1.5 طبقه روي  یک باب مغازه با زیر 

بناي 141.43 مترمربع ؛ که از این مقدار 17.84 مترمربع بصورت یک باب مغازه  و 
مابقی بناي مسکونی  که از این مقدار 99.91 مترمربع داخل تراکم و 41.52 مترمربع 
خارج از تراکم می باشد  و داراي 2 واحد کسري پارکنگ مسکونی و تجاري به متراژ 

50 مترمربع می باشد؛ ،با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستنداً به تبصره 4  ماده صد قانون شهرداري حکم  به 

پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 89678 
مورخ 96.5.9  به مبلغ 35680000(سی و  پنج میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )ریال 

صادر و اعالم مینماید

جریمه 17.84  0
 

455625  , 1385 تبدیل غیر مجاز 1396/05/17 1/96/20714 بدوي گلسار  
پستک بلوار 
استاد معین 
ابتداي ك 

طالقانی

1-1-10402-28-1-0-0 402

در خصوص بناي مازاد بر تراکم و کنسول غیر مجاز به متراز 41.52 مترمربع مستنداً به 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ   21578400(بیست و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت هزار و 
 چهارصد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 20متر مربع   در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 23.68  2
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص کسري پارکینگ به تعداد 2 واحد به متراژ 50 متر مربع مستنداً به تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 45562500(چهل و  
پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال  محکوم و اعالم می نماید

جریمه 50  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص بناي داخل تراکم مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 99.91  متر مربع به مبلغ  

 4552149(چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار و  یکصد و  چهل و  نه)  ریال  
محکوم و اعالم می نماید

جریمه 99.91  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 103 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 1.5 طبقه روي یک باب مغازه با زیربناي کل 
141.43مترمربع می باشد. ساختمان در حال بهره برداري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 92.17 مترمربع ( شامل واحد مسکونی به سطح 54.74  -

مترمربع و یک باب مغازه به سطح 17.84 مترمربع )
احداث بنا در طبقه اول به سطح 49.26 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 7.45 مترمربع  -

کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد)
.ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1385 می باشد
برابر خط پروژه شماره 1-1 مورخ 1396/03/30 به سطح حدود 20 مترمربع در تعریض می 

 .باشد
.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

402

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ  462000000(چهارصد و  شصت و  دو میلیون ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 70  2
 

3300000  , 1395 تبدیل غیرمسکونی به سایر 
کاربري ها

1396/09/11 1/96/20715 بدوي خ معلم-  
  استانداري

1-2-10690-4-1-0-0 403

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده مجموعه ساختمان ها و محوطه استانداري به مساحت عرصه 
21353.80 متر مربع که داراي قرارداد زمین شهري می باشد. داراي اعیانات احداثی شامل 
چندین ساختمان بوده که در خصوص انها مجوزي در شهرداري موجودنبوده و فاقد پرونده 

:فنی می باشد که اعیانات به تفکیک به شرح زیر می باشد
ساختمان اصلی استانداري که بصورت 8 طبقه روي همکف بوده و مجموع زیر بناي کل ان  -1

.بسطح  11262.04 متر مربع می باشد
سالن جلسات غدیر که متصل به ضلع شمالی ساختمان اصلی بوده و کل زیر بناي آن  -2

.بسطح 750 می باشد
ساختمان موتورخانه و تاسیسات برق که در ضلع غربی محوطه و به مساحت کل 250 متر  -3

.مربع می باشد
ساختمان پشتیبانی که بصورت یک طبقه روي همکف و در ضلع شمال غربی بوده و -4

.مساحت کل آن 886.32 متر مربع می باشد
ساختمان سامد در ضلع شمالی ساختمان پشتیبانی بصورت یک طبقه روي همکف بوده  -5

که کل زیر بناي آن 822.43 متر مربع می باشد که از این مقدار بسطح 70 متر مربع در 
همکف از بابت تبدیل قسمتی به فروشگاه تعاونی مصرف داراي راي تجدید نظرکمیسیون 

.ماده صد مورخ 97/5/23 مبنی بر جریمه نقدي می باشد که تا کنون پرداخت نگردیده است
پارکینگ مسقف در منتهی الیه ضلع شمالی بسطح 470 متر مربع جهت تامین 35  -6

پارکینگ
داراي 3 ورودي اصلی از حد جنوب و ورودي هاي شرقی و غربی بسطح کل 100 متر مربع  -7

.می باشد
در خصوص تامین پارکینگ با توجه به ساختمان اداري طبق ضوابط طرح تفصیلی قدیم  -8
به ازاي هر 100 متر مربع زیر بنا 2 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد. که بناي اداري به کسر 
ورودي ، موتورخانه، فروشگاه و پارکینگ مسقف 13650 متر مربع بوده که در نتیجه 273 
پارکینگ مورد نیاز می باشد که از این مقدار به تعداد 107 پارکینگ بصورت روباز  و تعداد 
35 پارکینگ بصورت مسقف تامین نموده و داراي 131 واحد کسري پارکینگ اداري می 

.باشد
با تعداد طبقات مجاز S211   5 باتوجه به ساخت بدون مجوز شهرداري و اینکه کاربري ملک

طبقه روي همکف می باشد. لذا تراکم مجاز طبقات 80 درصد بوده که در هر طبقه حدود 
:13.33 درصد به عنوان داخل تراکم و مابقی خارج تراکم بوده که به شرح زیر می باشد

کل همکف 4616.52 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح 2846.46 داخل تراکم و مابقی  -1
.خارج از تراکم بوده که 70 متر مربع ان نیز از بابت فروشگاه داراي راي جریمه می باشد

403

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.طبقه اول بسطح 2377.12 متر مربع و داخل تراکم می باشد -2
.طبقه دوم بسطح 1529.04 متر مربع و داخل تراکم می باشد -3

.طبقه سوم بسطح 1528.73 متر مربع و داخل تراکم می باشد -4
.طبقه چهارم بسطح 1528.34 متر مربع و داخل تراکم می باشد -5

.طبقه پنجم بسطح 1000.46 متر مربع و داخل تراکم می باشد -6
.طبقه ششم بسطح 833.88 متر مربع بصورت طبقه مازاد می باشد -7

.طبقه هفتم بسطح 645.7 متر مربع بصورت طبقه مازاد می باشد -7
.طبقه هشتم بسطح 481 متر مربع بصورت طبقه مازاد می باشد -7

داراي 131 واحد کسري پارکینگ اداري و یک واحد کسري پارکینگ تجاري جهت  -8
.فروشگاه می باشد

ضمناً در خصوص قدمت بنا با توجه به بررسی به عمل آمده  قدمت ساختمان اصلی و سالن 
جلسات حدود سال 1375 ، قدمت ساختمان پشتیبانی سال 1386 و قدمت ساختمان سامد 
.و پارکینگ مسقف سال 1391 در نظر گرفته شده است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي محمد کاظم ممدوحی  نسبت به راي شماره  1.96.20212
مورخ 96.3.23   صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به حضور مالک در جلسه کمیسیون و 
ارائه اظهارات و موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض اعتراض وي را در رابطه با مفاد 

بند 2 راي بدوي وارد دانسته  ؛ با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی1 به 0.75  برابر 

ارزش آن نسبت به مفاد بند 2 راي بدوي به  مساحت  403.44 مترمربع به مبلغ  
937,998,000(نهصد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار )ریال صادر 

و اعالم می دارد  .

جریمه 403.44  0.75
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/05/14 1/96/20716 تجدید 
نظر

سیاه 
اسطلخ 

کوچه 66

1-2-10145-720-1-0-0 404

در خصوص بند هاي یک  و سه مفاد راي بدوي ،اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و 
راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 203.55  0.1
 1 
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 111.59 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز با پوشش 100% به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیربناي کل 548.90 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن در 
داراي 2 طبقه مازاد می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه  R112 پهنه

احداث بنا در همکف به  -:برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در طبقه اول  -سطح 111.59 مترمربع ( 66.95 در حد تراکم و 44.64 خارج تراکم )
به سطح 117.60مترمربع ( که از این مقدار به سطح 2.93 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع 

احداث بنا در طبقه دوم به  -عام می باشد) (55.8 در حد تراکم و 58.87 خارج تراکم )
سطح 117.60 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.01 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع 

احداث 2 طبقه مازاد بر طبقات  -عام می باشد) ( 55.8 در حد تراکم و 55.79 خارج تراکم )
مجاز در طبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 235.20 مترمربع ( هر طبقه 117.60 مترمربع )
اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف .ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ می باشد
مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی  .1393 می باشد

.تقدیم می گردد

404

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با اصالح متراژ از 186.9مترمربع به 

225.15متر مربع با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
2,269,512,000(دو میلیارد و  دویست و  شصت و  نه میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 225.15  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 1/96/20723 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

گلسار -  
  خ171

1-1-10124-66-1-0-0 405

در خصوص      69.29  متر مربع تخلف بابت افزایش واحد ضمن نقض راي هاي قبلی 
نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 

صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 69.29  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به گزارش شهرداري منطقه به شماره 14454مورخ96/1/30کسري پارکینگ 
اعالمی منتفی می باشد.

جریمه 50  0
 

3360000  , 1394 کسري پارکینگ

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

  جریمه بمبلغ 203,901,600(دویست و  سه میلیون و  نهصد و  یک هزار و  ششصد)  
ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 121.37  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان در حال احداث و در مرحله 
سفتکاري داراي پروانه شماره 147مورخ 93/08/20 و گواهی عدم خالف به شماره 200068 

.مورخ 96/08/13 میباشد.به استناد آن فاقد خالف میباشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

405

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ143.71متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 149مورخ 1395/12/28

مبادرت به احداث بصورت 3 طبقه در 4 واحد مسکونی بر روي دو باب مغازه نموده 
است لذا اقدام نامبرده بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون 

محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهار نظر می گردد.

جریمه 143.71  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20727 بدوي خ   
شهیدرجاي

ي ك 9

1-2-10385-11-1-0-0 406

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 187,941,600(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  یک 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.29  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 149 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي 2 باب مغازه در 4
 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 625.48 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 

حد اجراي سقف اول بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 
:شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 37.29 مترمربع -
با توجه به عدم ارائه مدارك پروانه مرحله دوم در زمان اتمام فونداسیون ، به سطح 143.71 -

 . مترمربع در حد تراکم زمان پروانه در فرم تحلیل محاسبه می گردد
الز به ذکر است با توجه به اینکه هنوز دیوارچینی مغازه ها انجام نشده ، لذا توسعه مغازه ها 

.در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

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

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

در خصوص تخلف ساختمانی خانم فاطمه مرادپور گیلوائی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم و اضافه 

بنا در زیرشیروانی جمعاً بمساحت 90.48 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 608025600(ششصد و  هشت میلیون و  بیست و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 90.48  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/20728 بدوي شهید 
بهشتی   خ 
شیرخانی 
کوچه الله

1-1-10278-11-1-0-0 407

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 10.93 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
(960000 ریال) بمبلغ  20985600(بیست میلیون و  نهصد و  هشتاد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 10.93  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 97 مورخ 1395/11/18به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 546 مترمربع  صادر گردیده است . در مرحله اتمام فونداسیون بسطح 22.90 
داراي اضافه بنا بوده که برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده و 
پس از آن پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند حالیه با توجه به پیشرفت عملیات در حد 

: سفتکاري با استناد به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل می باشد
اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 1.97 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 74.61 مترمربع (هر طبقه 24.87 مترمربع ) -
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 13.90 مترمربع -

 اضافه بناي تراکمی بسطح 10.93مترمربع بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز در زیرشیروانی -
. رعایت پارکینگ می گردد

. رعایت فضاي سبز و باز براي دو واحد می گردد
حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پروندهT  تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت 

قلع آن بنظر نمی رسد. لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، 

به مبلغ  1530799(یک میلیون و  پانصد و  سی هزار و  هفتصد و  نود و  نه) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 69.78  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/20732 بدوي معلم فاز 2 
- کوچه 

طالقانی - 
 فرعی 5

1-2-10354-47-1-0-0 40
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,968,750(ده میلیون و  نهصد و  شصت و 
 هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 106/85 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه یک طبقه بهمراه سرویس بهداشتی در 

حیاط با زیربناي 69/78 متر مربع با قدمت حدود 16 سال ( تاریخ نصب کنتور برق 1380) که 
.بالمانعی جهت احداث آن ارائه نگردیده است

توضیح اینکه وضع موجود مالک با قرار دادن دیوار با قدمت سال 82 بصورت 2 واحد 
.مسکونی با راه ورودي مجزا مورد بهره برداري قرار میگیرد

65/3% و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند vسطح اشغال حدودا.
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 

محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 4-1 مورخ 1396/04/07 
.فاقد عقب نشینی میباشد

حالیه اداره راه و شهرسازي طی نامه اي درخواست اعالم محدوده و نوع کاربري ملک مورد 
.نظر را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی  خانم نسرین حبیبی مقدم ؛بشرح  اضافه بنا در همکف و 
طبقات اول تا چهارم ، افزایش تعد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد به متراز 62.25 

مترمربع ؛ میزان تراکم اعطایی به متراز 54.53 مترمربع و تبدیل بخشی از پیلوت به 
مغازه به متراز 16.66 مترمربع که منجربه یک واحد کسري پارکینگ تجاري گردیده 

است ؛   با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی 
از صحت موضوع تخلف را دارد ؛با توجه به تجاري بودن مکان تعرفه شده و انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعین ارزش سرقفلی به مبلغ 999600000ریال فلذا  مستندا 
به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم  به پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش 
سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 88303مورخ 96.5.8 به مبلغ 199920000

(یکصد و  نود و  نه میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید و نیز 
در خصوص میزان کسري پارکینگ تجاري به متراژ 25 متر مربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ  126000000 ( یکصدو بیست و شش میلیون ) ریال  صادر و اعالم می نماید

جریمه 41.66  0
 1.5 

 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/05/21 1/96/20747 بدوي علی اباد  
بعثت بن 

بست نبوت

1-2-10183-56-1-0-0 409

 در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 54.53  متر مربع  مستنداً به تبصره 2 قانون 
صدر االشاره با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی   حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 91610400(نود و  یک میلیون و  ششصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و 
اعالم میدارد

جریمه 54.53  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

در خصوص افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد ، اعضاء کمیسیون ضمن 
بقا واحد هاي مسکونی؛  حکم پرداخت جریمه را در این بند ؛ مشمول هیچ یک از 

تباصر ماده صد ندانسته و از این حیث پرداخت جریمه منتفی اعالم می گردد 

جریمه 62.25  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام 
مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت 
بمساحت   184.97 متر مربع (اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم افزایش 

سطح راه پله به بام و کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید) جمعاً به مبلغ 
932248800(نهصد و  سی و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد)ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 184.97  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 183مورخ 1394/10/13بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 436.21 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 
:می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 31.51 مترمربع-1
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 16.66 مترمربع-2

کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.25 مترمربع -3
حذف سایبان در همکف به سطح 6.20 مترمربع -4

سایه کنسول بالاستفاده درهمکف به سطح 1.24 مترمربع جهت محاسبه عوارض درآمدي-5
تا این مرحله داراي کسري یکواحد پارکینگ تجاري میباشد-6

اضافه بنا درطبقات به سطح 131.04 مترمربع (هر طبقه 32.76 مترمربع)-7
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 10.40 مترمربع-8

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 9.77 مترمربع-9
داراي بناي مازاد بر تراکم به سطح 54.53 مترمربع در طبقات زمان صدور پروانه می -10
باشد که با توجه به سطح تخلفات صورت گرفته، به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
به سطح 62.25 مترمربع ناشی از افزایش واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد-11

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

.میگردد

409

به استناد تبصره 4 در خصوص تبدیل یکباب مغازه به دوباب راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفل معادل 110620000(یکصد و  ده میلیون و  ششصد و  بیست 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 70.48  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/17 1/96/20755 تجدید 
نظر

پیچ سعدي  
کوچه 

 یوسف زاده

1-2-10305-1-1-0-0 410
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به 

جریمه به مبلغ 583934400(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  چهار 
هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 115.86  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/17 1/96/20755 تجدید 
نظر

پیچ سعدي  
کوچه 

 یوسف زاده

1-2-10305-1-1-0-0 410

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

 نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

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

سایر 64.28  1.5
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2.5 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 403,872,000(چهارصد و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو 

هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 48.08  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره   286 مورخ  94/12/22 با زیر بناي کل  333.01 مترمربع در 3  طبقه روي یک باب 

مغازه بسطح 55.31 متر مربع و بالکن 1/3 بسطح 18.03 متر مربع و در 1 واحد مسکونی صادر 
گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 
شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح 

:زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول  حدود 5 متر -1

کاهش در همکف بسطح 0.08 متر مربع ضمن تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 15.17متر  -2
  مربع

 تبدیل یک باب مغازه به دو باب مغازه به سطح هاي 34.87 و 35.61 متر مربع -3
توسعه بالکن بسطح 32.91 متر مربع در نیم طبقه که از این مقدار بسطح 18.19 متر مربع   -4

.بصورت تبدیل انباري به بالکن می باشد و بسطح  27.44 متر مربع خارج از 1/3 می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 115.86 مترمربع (  -5

هر طبقه 38.62 متر مربع)
با توجه به اینکه طبقات دوم الی چهارم بصورت یک واحد تریبلکس بوده حالیه هر کدام  -6

به  یک واحد مسکونی مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر 
(70.76 متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقه ( 38.62 متر مربع) بسطح 32.14 متر مربع 
.مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در هر یک از طبقات سوم و چهارم می گردد

.در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده است -7
تعداد واحد هاي مسکونی از یک واحد به 3 واحد افزایش یافته که داراي 3 واحد کسري  -8
پارکینگ جهت واحد هاي مسکونی بوده که یک واحد آن بصورت کسري پارکینگ تجاري ( 

.بدلیل تبدیل پیلوت مسکونی به تجاري) می باشد
با توجه به تعداد دو باب مغازه و افزایش سطح آن داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري  -9

.بوده که یک واحد در زمان پروانه پرداخت نموده است
:ضمناً

.مساحت زیر شیروانی بسطح 3.94 متر مربع کاهش یافته است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

410

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ، ضمن نقض راي 

بدوي مبنی بر تخریب، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 1,686,787,200(یک 

میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 251.01  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/20759 تجدید 
نظر

طالقانی   
کوچه نوري

1-2-10036-41-1-0-0 411

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 134,635,200(یکصد و  سی و  
چهار میلیون و  ششصد و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.14  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 392  مورخ 1394/12/27 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در5  واحد مسکونی و به مساحت کلی 552.52 مترمربع صادر شده و  
با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 11.44  مترمربع طبق پروانه)  ، حالیه 
با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%   و به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 48.76 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48.76 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 48.76 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 48.76 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48.76 مترمربع-5
. افزایش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 1.57 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
. و طبقات به مساحت  5.64 مترمربع .( 5.08 مترمربع در طبقات و 0.56 مترمربع در همکف )

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 80.14 مترمربع  در طبقات در زمان صدور پروانه  -8
.می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

اضافه بناي تراکمی از بابت انباري باالي 5 متر به مساحت 1 متر مربع صرفا جهت اخذ  -9
. عوارض درآمدي

.تعداد واحد ها از 5 واحد طبق پروانه به 4 واحد  کاهش یافته است -10
با توجه به اینکه درب پارکینگ ها فعال نصب نشده است کسري پارکینگ متعاقبا قابل 

.بررسی می باشد
(( از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد))

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

411

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,796,558,400(یک میلیارد و  هفتصد و  نود و  شش میلیون 

و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 237.64  2.25
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/07/01 1/96/20761 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ179

1-1-10124-478-1-0-0 412

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

راي بدوي جریمه بملغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال عیناً 
تایید میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و نظربه ارزش افزوده باالي منطقه ،راي صادره 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 

فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 586,488,000(پانصد و  
هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 69.82  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

راي بدوي جریمه بملغ 313,185,600(سیصد و  سیزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  
پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 186.42  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  413 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  1187.56 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً یک بار تمدید گردیده است.  
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت سفت کاري و در حال انجام سربندي  می باشد.  به 
استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.91 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 46.22 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 184.88مترمربع (  -3

هر طبقه 46.22 متر مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 69.82 متر مربع که از این مقدار بسطح 23.6 متر مربع  -4

.مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 0.3 متر مربع ( هر طبقه 0.06 متر مربع )

توسعه زیر شیروانی بسطح 6.24 متر مربع -5
در هنگام صدور پروانه به سطح 24.2 متر مربع در همکف و بسطح 162.22 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه 5 واحد با بناي مفید بزرگتر از 180 متر مربع دارد لذا 10 واحد پارکینگ  -6

.مورد نیاز بوده که 9 واحد تامین نموده و داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

 .عملیات به اتمام رسیده است ***

412

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
1,081,634,400(یک میلیارد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  سی و  چهار هزار و 
 چهارصد) ریال تایید می نماید و اما درخصوص اعتراض شهرداري به راي صدرالذکر از 
حیث پایین بودن ضرایب و اعمال تشدید جرایم متعلقه باتوجه به مراتب فوق الذکر و 

اعمال ضرایب به شرح مذکور و اینکه اعتراض بعمل آمده موجه و مدلل نیست لذا 
حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می گردد.  

جریمه 214.61  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/29 1/96/20763 تجدید 
نظر

علی آباد  
جنب فلکه 
قلی پور  

پشت 
ساختمان و 

مصالح 
 احسان

1-2-10720-22-1-0-0 413

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 53.73 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  343 مورخ  93/12/26 با زیر بناي کل  513.95 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
بوده که هنوز تیغه گذاري داخلی انجام نگرفته است. به استناد نقشه برداري ارائه شده، 

مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 
افزایش بناي خارج از تراکم در  -2خارج از عمق 60% به طول 3.64 متر -1:تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و سوم جمعاً  -3همکف به سطح 51.89 مترمربع

با توجه به نقشه هاي معماري  -4به سطح 155.67 مترمربع ( هر طبقه 51.89 متر مربع)
اجرائی،  طبقات اول الی سوم هر کدام از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته 

که در محل هنوز تیغه گذاري داخلی انجام نگرفته است و با توجه به تایید نقشه هاي 
معماري توسط مهندس ناظر، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 69.80 متر مربع) به 

کسر توسعه بنا در طبقه چهارم (51.89متر مربع) بسطح 17.91 متر مربع مشمول تخلف 
در  -6افزایش زیر شیروانی بسطح 7.05 متر مربع -5.افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد
تعداد واحد ها از 3 واحد به 6  -7.هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند

داراي کسري حد نصاب فضاي  -8.واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد
.باز بسطح 95.99 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي) می باشد اتاقک باالي  /--:ضمناً
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز  /--.زیر شیروانی بسطح 24.37 متر مربع حذف گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را   .پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

413

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ  
141,199,200(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  یکصد و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.73  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20765 بدوي پارك  
نیکمرام  

بنفشه

1-2-10096-33-1-0-0 414

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 84 مورخ 1394/07/01 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بهمراه 
زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1348/17 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی بر خالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 25/73 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي-1
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 8 متر مربع-2

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

414

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي خارج از مدلول پروانه، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 120,063,000(یکصد و  بیست میلیون و  شصت و  سه هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.82  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20768 بدوي علی اباد  8 
 متري

1-2-10261-13-1-0-0 415

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 239 مترمربع ، باتوجه 
به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 230- 95/12/28 مبادرت به 

احداث بصورت 2/5 طبقه در یک واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

سایر 239.05 3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 230 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 239.05 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي 
اسکلت و ستونهاي طبقه اول بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

  :تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 12.91مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 12.91 مترمربع -2
الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ پروانه 

.به سطح 239.05 به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

415

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  1,232,920(یک میلیون و  دویست و  
سی و  دو هزار و  نهصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.84  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20771 بدوي جاده انزلی  
روبروي 

پمپ بنزین 
فرزانه   
انتهاي 
کوچه 

کشاورز 
سمت چپ 
پشت میوه 

فروشی 
 فرعی هفتم

1-1-10509-49-1-0-0 416

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي فروشنامه عادي و برابر 
نقشه هاي ارائه شده به سطح عرصه 175.83 مترمربع و اعیان مسکونی به سطح 94.84 
مترمربع ( در حد تراکم ) که از بابت احداث آن مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان 

آجري و قدمت آن برابر فیش برق پیوستی 1375 می باشد. برابر خط پروژه شماره 2-1 مورخ 
1396/02/14 به سطح 0.43 مترمربع در تعریض می باشد. درخواست مجوز انشعاب آب و 
فاضالب به طول 15 متر آسفالت را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

416

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3.5  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 115,986,500(یکصد و  پانزده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش 

هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد

جریمه 10.69  3.5
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20777 تجدید 
نظر

معلم اول 
  علی اباد

1-2-10211-33-1-2-0 417

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند ششدانگ به صورت یک باب مغازه به 
سطح 16.06 متر مربع داراي بالکن به سطح 11.80متر مربع  که بخشی از آن به سطح 6 متر 

مربع به صورت رواق می باشد. الزم به توضیح است در گزارش قبلی مالک بالکن را تبدیل به 
یک مغازه مستقل نموده و حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده راه مجزا مسدود گردیده و  مغازه 

به حالت قبل بازگشته و که با توجه به مقدار مساحت بالکن سراسري موجود داراي مابه 
التفاوت به سطح 10.69 مترمربع بصورت توسعه بالکن خارج از 1/3می باشد. مراتب جهت 

.پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/05/01 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
.

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و ازطرفی تمامیت ملک داخل تراکم مجاز می باشد و موجبی براي قلع بنا وجود 
ندارد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
6,354,000(شش میلیون و  سیصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 35.3  0.1
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20778 بدوي کوي عرفان  
زمینهاي 
تفکیکی 
نیروي 
انتظامی

1-1-10716-10-1-0-0 418

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین بایر و. محصور داراي فروشنامه 
عادي به سطح 197.5 مترمربع می باشد. حالیه مالک اقدام به احداث اعیانی به سطح 35.3 

مترمربع با  اسکلت بلوکی و قدمت سال جاري نمودند. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 
1396/05/07 فاقد عقب نشینی  می باشد. الزم به توضیح است برابر نامه اداره آب منطقه اي 
به شماره 96/904/7132 مورخ 1396/05/04 در ضلع شرقی ملک یک رشته مجراي آبی قرار 
دارد که حریم آن از منتهی الیه بستر 2 متر از طرفین مجراي آبی می باشد و حالیه به سطح 
11.40 مترمربع در حریم مجراي آبی قرار گرفته و مالک با توجه به دیوارچینی انجام گرفته ، 

مقدار 2 متر را رعایت نموده است.  مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

418

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 955,360(نهصد و  پنجاه و  پنج هزار و  سیصد و  شصت) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 119.42  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 1/96/20781 بدوي علی آباد  
فرعی 
هشتم 

عنبري-بن 
بست 6 
متري

1-2-10192-7-1-0-0 419

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

2,469,600(دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.58  1.5
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی دوبلکس برابر سند ارائه شده به 
سطح عرصه 153.5 مترمربع می باشد. از بابت اعیان مسکونی در همکف به سطح حدود 105 

مترمربع ( 84.42 در حد تراکم و 20.58 خارج تراکم ) و نیم طبقه به سطح حدود 35 
مترمربع ( در حد تراکم ) سوابقی در سیستم شهرداري موجود نمی باشد. اسکلت ساختمان 
آجري و قدمت آن برابر فیش برق پیوستی 1370 می باشد. جهت تعیین میزان عقب نشینی 
نیاز به تهیه خط پروژه توسط واحد نقشه برداري و انعکاس دقیق ملک روي آن می باشد. 

درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
برابر خط پروژه شماره 4-1 مورخ 1395/09/17 به سطح 0.5 مترمربع  ****.تقدیم می گردد

**** از حد جنوب در تعریض قرار دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مجید سلمانی کویخی  موضوع گزارش منطقه 1 
شهرداري  به شرح احداث بناي بدون مجوز بصورت 2 طبقه روي سوئت که منجربه 2 

واحد کسري پارکینگ مسکونی گردیده است ؛ با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 
و مستندات مضبوط در پرونده ؛ نوع و متراژ تخلفات صورت یافته  طبق گزارش 

پیوست ؛ در خصوص احداث سوئیت در همکف  بلحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط 
شهرسازي ؛ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به تخریب بناي 

مذکور  صادر و اعالم میدارد. که با تخریب سوئیت موضوع 2 واحد کسري پارکینگ 
منتفی می گردد اما در خصوص بناي بدون مجوز بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت 

پارکینگ  جمعاً به متراژ 173.25 مترمربع بصورت خارج از تراکم  مستندا به تبصره 2
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر  ارزش 

معامالتی به مبلغ   39468516(سی و  نه میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار و 
 پانصد و  شانزده) ریال  محکوم و اعالم میدارد 

جریمه 173.25  0.5
 

455625  , 1385 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/28 1/96/20782 بدوي گلزاران 
-پشت 
کانال- 

سمت چپ- 
کوچه دوم

1-2-10757-22-1-0-0 420

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر ساختمان 2 طبقه روي همکف ( 
سوئیت ) بدون مجوز که سوئیت در حال بهره برداري بوده و طبقات اول و دوم در مرحله 
سفت کاري می باشد. برابرنقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
عرصه به سطح 70.56 مترمربع -1

احداث سوئیت در همکف به سطح 48.05 مترمربع -2
 احداث بنا در طبقه اول به 58.37 مترمربع -3

احداث کنسول غیر مجاز در طبقه اول به سطح 6 مترمربع -4
احداث یک طبقه مازاد به سطح 44.51 مترمربع -4

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به شواهد و اظهارات مالک حدود 10 سال (1385

.) می باشد

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 1396/04/10 با فرض اینکه سوئیت به 
:صورت پیلوت درنظر گرفته شود تخلفات جدید به شرح ذیل می باشد

عرصه به سطح 70.56 مترمربع -1
احداث بنا در همکف به سطح 64.37 مترمربع کالً خارج تراکم -2

 احداث بنا در طبقه اول به 58.37 مترمربع -3
احداث کنسول غیر مجاز در طبقه اول به سطح 6 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد به سطح 44.51 مترمربع -4

درخواست پاسخ استعالم شرکت گاز استان گیالن را دارند. مراتب با توجه به نامه کمیسیون 
.ماده صد مورخ 1396/05/05 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

420

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/01 1/96/20783 بدوي چهار راه  
گلسار 

-گلسار 
نواب صفوي

 

1-1-10303-1-1-0-0 421

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 263,252,000(دویست و  شصت و  سه میلیون و  دویست و  

پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 21.23  4
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20783 بدوي چهار راه  
گلسار 

-گلسار 
نواب صفوي

 

1-1-10303-1-1-0-0 421

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 183 مورخ 1395/12/28 به صورت یک واحد تجاري به همراه 

بالکن  با زیر بناي کل 119.08 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی با 

:پوشش 100% زمین به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا به صورت توسعه تجاري در همکف سطح 21.23 مترمربع -

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  

.تقدیم می گردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص توسعه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 160,708,800(یکصد و  شصت میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.83  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/20784 بدوي سهیل  
دبیري  
روبروي 

اتش نشانی

1-2-10015-65-1-0-0 42
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  254 مورخ  94/12/12 با زیر بناي کل  984.45 مترمربع در 4.5 طبقه و در 8 واحد 

مسکونی با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه چهارم صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

مدلول پروانه و خارج از سطح 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می 
:گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 2.21 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 6.63 مترمربع ( هر  -2

طبقه 2.21 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم بسطح 38.99 متر مربع در طبقه چهارم که از این مقدار  -3

 .بسطح 36.78 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.3 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  1.52
 متر مربع ( هر طبقه 0.38 متر مربع ) که با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 درصد 

.زیربناي مجاز پروانه، صرفاً مشمول اخذ عوارض درآمدي می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 30.64 متر مربع در همکف و بسطح 7.21 متر مربع در  -5
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 

درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش 
.نشده است

:ضمناً
کاهش سایبان بسطح 0.82 متر مربع /--

.مساحت راه پله به بام بسطح 8.5 متر مربع کاهش یافته است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

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

طی بازدید مورخ 96/9/26 مشاهده گردید که عملیات ساختمانی به پایان رسیده  ***
***.است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات , وطبقه مازادراي به جریمه به 
مبلغ3,660,696,000(سه میلیارد و  ششصد و  شصت میلیون و  ششصد و  نود و  شش 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 782.2  3
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20786 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 

خ 178 
غربی فلکه 
دوم آلمانی

1-1-10141-13-1-0-0 42
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 56,760,600(پنجاه و  شش میلیون و  هفتصد و  

شصت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 72.77  0.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 345 مورخ 91/8/8 بصورت 5/5 طبقه و در 10 واحد مسکونی با زیر بناي 1640 

مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی 
: به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 72.14مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 216.42مترمربع (هر طبقه 72.14 مترمربع) -2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 112.14 مترمربع که از این مقدار بسطح 40 مترمربع  -3

 عدم رعایت 2مترعقب سازي می باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 140.8 مترمربع که از این مقدار بسطح 40 مترمربع عدم  -4

 رعایت 2مترعقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 240/70مترمربع که ازاین مقدار 97.61 متر مربع بصورت -5

تراس میباشد (با واحد هاي طبقه 5 تشکیل یک واحد را می دهند */دوبلکس/*)
 راه پله تا بام بسطح 20مترمربع حذف گردیده است-6

 بام بصورت تراسی (تهرانی) طبق پروانه اجرا شده است*
.با توجه به 6طبقه بودن ایستگاه مشترك در باکس راه پله و اسانسور تعبیه شده است*

. با استناد به آزمایش بتن ارائه شده سال وقوع تخلف 1391 منظور شده است
همچنین الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 72.77 مترمربع از خارج  *

تراکم استفاده نموده است
********************************************

از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

******
طی  بررسی مجدد کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح  **

**  . 7.08 مترمربع محاسبه نشده است
******

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف براساس آراي کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب 
.جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم باالي تخلف در سطح ، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  2.75 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقه همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 519472800(پانصد و  
نوزده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.22  2.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20787 بدوي گلسارv خ112
 

1-1-10177-18-1-0-0 42
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 206-95/12/28  بصورت 5 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی با زیربناي کل 1427.15 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  
همکف بوده و تا این مرحله  بسطح 56.22 مترمربع داراي اضافه بنا  می باشد. رعایت سایر 
ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 

.دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجازراي به جریمه به مبلغ461,563,200(چهارصد و  
شصت و  یک میلیون و  پانصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 91.58  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/20788 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-174-1-0-0 42
5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد(طبقه چهارم)   راي به جریمه به مبلغ656812800(ششصد و  پنجاه و  

شش میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 97.74  2
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 35 مورخ 1395/07/01به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 601 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 294948 در مرحله اتمام 
فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این مرحله 

:برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.68 مترمربع ( که به سطح 14.68 مترمربع داراي سوابق  -1

پرداخت در مرحله دوم بوده و حالیه به سطح 1 مترمربع اضافه بناي جدید دارد )
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 15.68 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 50.9 مترمربع ( هر طبقه 25.45 مترمربع ) -3
تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 97.74 مترمربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24 متر مربع ( هر طبقه 8 مترمربع )

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

42
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم باالي تخلف در سطح ، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  2.75 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقه همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 367659600(سیصد و 

 شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 39.79  2.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20789 بدوي گلسار 124  
نبش بهار 6

1-1-10393-9-1-0-0 42
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 4 مورخ 
96/03/29 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد 

مسکونی و بازیربناي 989.52 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده تا 
مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم به سطح 39.79 مترمربع می 

.باشد
که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه میباشد. حالیه با توجه به 
.حذف سایبان در همکف داراي مابه التفاوت همزمانساز به سطح 9.32 مترمربع میباشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه احداث بنا مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
..حضورتان میگردد

42
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درخصوص عدم رعایت مقررات ایمنی مبحث حریق، بدیهی است شهرداري به تکلیف 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/05/29 1/96/20792 بدوي حسین آباد  
شهید 

منفرددوس
ت ده متري 
امام سجاد

1-2-10270-6-1-0-0 42
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه ملک و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک 

وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 
شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  396,950,400(سیصد و  نود و  شش میلیون و  نهصد و  
پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.38  3
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 229.54 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل 
پیلوت به تجاري (تبدیل دوباب به سه باب مغازه)، محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 
دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 

به موجب نظریه شماره 96/173 مورخ 96/5/15 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ 4965180000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 

قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 993036000(نهصد و  نود و  سه میلیون و  سی و  شش هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 93.38  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/29 1/96/20792 بدوي حسین آباد  
شهید 

منفرددوس
ت ده متري 
امام سجاد

1-2-10270-6-1-0-0 42
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  3,870,720(سه میلیون و  هشتصد و 
 هفتاد هزار و  هفتصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.52  0.1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، به مبلغ  
1,643,460,000(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  سه میلیون و  چهارصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 279.5  1.75
 

3360000  , 1394
 , 1395

تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مسکونی - تجاري به شماره  204 مورخ  91/5/24 با زیر بناي کل  1208.96 مترمربع در 5 
طبقه روي پیلوت و 4 طبقه روي 2 باب مغاره بسطح 54 متر مربع و بالکن در حد یک سوم 
صادر گردیده که در این خصوص داراي موافقت بند 23 مورخ کمیسیون ماده 5 می باشد. 

ضمناً پروانه ساختمانی 2 بار تمدید گشته است. در مرحله آرماتور بندي ستون طبقه سوم از 
بابت تخلفات به شرح زیر داراي سوابق و راي تجدید نظر مورخ 95/9/2 کمیسیون ماده صد 

:می باشد
خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 56.01 مترمربع -2
توسعه مسکونی در طبقه اول بسطح 44.1 متر مربع خارج از تراکم -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم به سطح 59.31 متر مربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 11.02متر مربع ( هر طبقه 5.51 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه بسطح 167.21 متر مربع در از تراکم خارج از 25 درصد استفاده  -6

نموده اند ( تبصره 7)

:عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد  

اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 3.36 متر مربع -1*
توسعه مغازه بسطح 39.38 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2*

تبدیل 2 باب مغازه به 3 باب  مغازه -3*
اضافه بناي مسکونی در طبقه اول بسطح 17 متر مربع ( ضمناً بسطح 1.68 متر مربع راه   -4*

پله اختصاصی در همکف صرفاً جهت واحد 4 بوده که مشمول عوارض درآمدي می باشد)
کاهش سطح بالکن بسطح 5.62 متر مربع -5*

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم بسطح 0.06 متر مربع-6*
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات سوم الی پنجم جمعاً به سطح 178.11 مترمربع (  -7*

هر طبقه 59.37 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل  -8*
آن به بناي مفید در همکف به سطح 10.26متر مربع و در طبقات سوم تا پنجم جمعاً به سطح 

16.44 متر مربع ( هر طبقه 5.48 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه اول از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -9*
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مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (86.72متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقه اول( 
66.58 متر مربع) بسطح 20.14 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می 

.گردد
با توجه به اینکه طبقه دوم تا پنجم هر کدام از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی  -10*
تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (117.1متر مربع) به کسر توسعه بنا و 
تبدیل راه پله به مفید در هر یک از طبقات دوم تا پنجم  (64.75 متر مربع) بسطح 52.35 
متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در هریک از طبقات دوم تا پنجم می 

.گردد
توسعه انباري در زیرشیروانی بسطح 54.27 متر مربع ( ضمناً بسطح 7.74 متر مربع  -11*
داراي مابه التفاوت انباري بزرگتر از 5 متر مربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد)

احداث راه پله به بام بسطح 11.52 متر مربع -12*
تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 10 واحد مسکونی افزایش یافته که  با توجه به  -13*
ضوابط قدیم 6 واحد پارکینگ مسکونی الزم بوده و براي 3 باب مغازه 2 واحد پارکینگ مورد 

.نیاز بوده که رعایت پارکینگ می گردد
.داراي کسري فضاي باز بسطح 100 متر مربع جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد -14

.رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
****

عملیات در مرحله بهره برداري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروز رسانی

درخصوص خلف اعالمی به شرح گزارش مورخ 96/10/26 شهرداري منطقه یک، 
موضوع 245.52 مترمربع تخلف بابت تغییر جانمایی، نظر به اینکه افزایش بنایی 

برخالف مدلول پروانه صورت نگرفته باشد، محقق نگردیده لذا جریمه وضعیت موجود 
خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و به رد آن اظهار نظر می 

گردد.

سایر 245.52  0
 

3360000  , 1393 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1396/10/30 1/96/20794 بدوي بلوار شهید  
رجایی  19

1-2-10109-20-1-0-0 42
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 763 به تاریخ 1391/12/28 به صورت 5.5 طبقه و انباري در زیر شیروانی و 

در 10 واحد مسکونی با زیر بناي 1464.40 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام 
رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده 

:صد بوده و پرونده مختومه گردیده است
 اضافه بنا در همکف به سطح 30.01 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 93.44 متر مربع  ( هر طبقه به سطح 23.36  -2
متر مربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 49.96 متر مربع که از این مقدار به سطح 23.60 متر  -3
 مربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.50  و در طبقات به  -4
سطح 14.15 متر مربع ( هر طبقه به سطح 2.83 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 269.20 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -5
الزم به توضیح می باشد،تغییر جانمایی با حفظ عقب سازي به صورت افزایش  *----*

 عرض حیاط خلوت سراسري از 2 متر به 5 متر
رعایت پارکینگ می باشد *------*

با توجه به عدم رعایت ابعاد پاسیو احداثی در طبقات،مساحت پاسیو در زیر  *-------*
.بنا لحاظ گردیده است

الزم به ذکر است برابر ضوابط زمان صدور پروانه به سطح 170.20 مترمربع مازاد بر تراکم 
.خارج حد 25 درصد استفاده نموده و نسبت به راي صادره داراي کاهش می باشد

حالیه با توجه به بررسیهاي صورت گرفته داراي تخلف به صورت تغییر جانمایی به شرح ذیل 
:می باشد

تغییر جانمایی در همکف و طبقات جمعاً به سطح 245.52 متر مربع، که براي هر طبقه به -
سطح 40.92 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است با توجه به عدم رعایت ابعاد پاسیو در 
هرطبقه مقدار مساحت 3.61 مترمربع بصورت نورگیر جزء مساحت تخلف تغییر جانمایی 

.محاسبه شده است
ضمنا داراي شکایت از سوي همسایه مبنی بر اجراي نماي حد غرب به صورت حلب براق می 

.باشد که در این خصوص داراي راي دادگاه پیوست نیز می باشد
.مراتب جهت صدور دستورمقتضی تقدیم می گردد

42
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص     19.50   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 19.5  0
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1396/08/06 1/96/20798 بدوي گلسار خ  
97 ك 

هواپیمایی

1-1-10017-19-1-0-0 42
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 745,792,000(هفتصد و  چهل و  پنج میلیون و  هفتصد و  نود و 
 دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 109.63  2.5
 

1300000  , 1389
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 262 مورخ 
1388/09/05 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی مسکونی ، شامل 4 واحد 

مسکونی با زیربناي 788 مترمربع می باشد الزم به توضیح است ساختمان مورد نظر قبالً در 
مرحله اجراي سقف طبقه چهارم  و ازبابت افزایش بنا در همکف بسطح 42.35 مترمربع و در 
طبقات مجموعاً بسطح 170.20 مترمربع  با شکوایه شاکی داراي سوابق گزارش کارشناسی در 

واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي تجدید نظر کمسیون ماده صد بشماره  9653 
مورخ 1389/05/25 میباشد.حال عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال 

بهره برداري میباشد که برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش 
:بنا مازاد بر تراکم  و خارج طول 60%  بشرح ذیل  میباشد

افزایش بنا یکدست ساز در همکف بسطح 5.27 مترمربع که از این مقدار بسطح 3.72  -1
 .مترمربع بعنوان سایه کنسول بال استفاده صرفاً جهت اخذ عوارض احداث درآمدي میباشد

افزایش بنا یکدست ساز در طبقات اول تا چهارم بسطح 20.28 مترمربع که براي هر طبقه -2
.بسطح 5.07 مترمربع میباشد

افزایش بنا مسکونی در شیروانی و تبدیل آن به طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 56.13 -3
مترمربع که الزم به توضیح است عالوه بر افزایش بناي مذکور داراي بناي خارج تراکم از 

بابت تبدیل به طبقه بسطح 19.50 مترمربع میباشد
کاهش بنا راه پله به بام بسطح 0.38 مترمربع-4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5
به بناي مفید درهمکف بسطح 4.73 مترمربع ودر طبقات اول تا جهارم جمعاً به سطح 7.44 

متر مربع ( هر طبقه 1.86 متر مربع )(سال وقوع 1389)
افزایش تعداد واحد از 4 واحد به 5 واحد که بکسر تخلفات زیربنایی در همان طبقه داراي -6

بناي تبدیل واحد بسطح 19.50مترمربع میباشد
 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است

ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی 
است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور 

.تقدیم میگردد

42
9
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي شرکت تعاونی تاکسیرانی  
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  بناي هاي تجاري- اداري انبار ؛ تعمیرگاه و... با قدمت 

سال وقوع 1360؛   با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛با توجه به تجاري بودن مکان 

تعرفه شده و انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعین ارزش سرقفلی به مبلغ 
570000000ریال فلذا  مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم  به 

پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 97682 
مورخ 96.5.19 به مبلغ 114000000(یکصد و  چهارده میلیون ) ریال و درخصوص میزان 

عقب نشینی به متراژ 2.94 مترمربع در تعریض خ 11 متري بوده ؛ مالک مکلف به 
رعایت عقب نشینی در هنگام نوسازي و یا ضرورت اجراي پروژه تعریض از سوي 

شهرداري می باشد

جریمه 1583.5  0
 

65000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/21 1/96/20799 بدوي گلسار 91
-تاکسیرانی

 

1-1-10001-14-1-0-0 430

در خصوص میزان کسري پارکینگ به متراژ 425 متر مربع به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

27625000(بیست و  هفت میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال  صادر و 
اعالم می نماید

جریمه 425  1
 

65000  , 1360 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده مطابق تصویر دو جلد سند بصورت ششدانگ عرصه فاقد مساحت 
متعلق به شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداري رشت میباشد.باستناد نقشه برداري ارائه 
گردیده وضع موجود داراي اعیان احداثی در دو پالك ثبتی به شرح ذیل میباشد، که در 

:خصوص سوابق آن نیاز به اظهارنظر واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
سوله به سطح 754.36 متر مربع بصورت سالن ورزشی و انبار-

بناي احداثی به سطح 69.74 مترمربع بصورت کارواش-
بناي احداثی به سطح 69.69 مترمربع بصورت تعمیرگاه-
سرویس بهداشتی در محوطه به سطح 6.98 مترمربع-

احداث کیوسک به سطح 7.29 مترمربع که به سطح 5.84 مترمربع از آن در پیاده رو قرار -
.دارد

بناي احداثی به سطح 55.51 مترمربع بصورت دفترکار شرکت تعاونی درهمکف-
بناي احداثی به سطح 165.57 مترمربع بصورت دفترکار شرکت تعاونی در طبقه اول-

بناي احداثی به سطح 165.57 مترمربع بصورت 4 واحد تجاري درهمکف (که بصورت -
تعمیرگاه، تجهیزات ساختمانی، فروشگاه لوازم خودرو و دفتر فروش خودرو بهره برداري 

میشود)
محوطه تجاري به سطح 288.79 مترمربع-

برابر ضوابط قدیم داراي 7 واحد کسري پارکینگ از بابت سالن ورزشی، 6 واحد کسري  -
پارکینگ تجاري و 4 واحد کسري پارکینگ اداري جمعا 17 واحد کسري پارکینگ میباشد

***درخصوص تعیین نوع کاربري نیاز به اعالم ضابطه میباشد
باستناد خط پروژه 1-2 مورخ 95/12/03 به سطح 2.94 مترمربع در تعریض خیابان 11 متري 

.قرار دارد
باستناد خط پروژه 11مورخ 96/08/13 برابر طرح تفصیلی جدید به سطح 654.56 مترمربع 

 (ورزشی تثبیت شده) و به سطح 447.99 مترمربع و 70.75 مترمربع در پهنه S213 در پهنه
S122  و به سطح 257.85 مترمربع در پهنه اداري تثبیت شده و برابر طرح تفصیلی قدیم به
سطح 654.56 مترمربع در تجاري متمرکز و 776.59 مترمربع در کاربري حریم واقع گردیده 

.است
مراتب با توجه به درخواست تعیین کاربري و چگونگی طرح تفصیلی ملک موردنظر جهت 

.صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

430
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ1,322,580,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  هشتاد 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 157.45  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20800 بدوي گلسار  
20 -192
متري گاز 
جنب پوب 

بري

1-1-10533-6-1-0-0 431

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 99,792,000(نود و  نه میلیون و  هفتصد و  نود و  

دو هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 59.4  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 106 مورخ 1394/07/25 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  با زیر 
بناي کل 484.55 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و 

:مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 33.46 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 123.69 مترمربع ( هر طبقه 41.23 مترمربع  -
(

کاهش زیر شیروانی به سطح 4.7 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.3 متر مربع ( هر طبقه 0.1متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 59.40 متر مربع ( تبصره 7) -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص توسعه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  114,374,400(یکصد و  چهارده میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار 
هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.04  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/20806 بدوي نیکمرام  6  
متري

1-2-10086-131-1-0-0 43
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 456 مورخ 
1394/12/27 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 560/68 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

 ا-اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/51 متر مربع
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 25/53 متر مربع (هر طبقه 8/51 متر مربع)-2

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/72 متر مربع-3
.کسري پارکینگ ندارند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 294638 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت آقاي یاسر خدا بخشی و شرکاء 

مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف به متراژ 8.31 مترمربع  متر مربع 
با عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که حاکی از 

صحت موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي 
مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع 

تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 8.31 متر مربع به مبلغ 69804000

(شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 8.31  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20807 بدوي 0-0-1-22-10004-1-1 گلسار 91  43
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 173 مورخ 
1395/12/28 بصورت یکباب ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي 934/25 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري 

همکف میباشد.(بتن ریزي انجام شده)
طبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي اضافه بنا 

.بمساحت 8/31 متر مربع میباشند
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

43
3

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 28.99 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/31 1/96/20808 بدوي گلسار خ  
123 کوچه 

12  

1-1-10204-13-1-0-0 43
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
636,451,200(ششصد و  سی و  شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 68.88  2.75
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، به مبلغ  1,661,184,000(یک میلیارد و  ششصد و  
شصت و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 197.76  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 172 مورخ 1394/10/05 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 712.53 مترمربع صادر شده و  
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  49.44 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.44 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 49.44 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 49.44 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 68.88 مترمربع که از این مقدار به مساحت 19.44 -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم حد شمالی می باشد

.کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت  4.27 مترمربع-6
اضافه بناي تراکمی از بابت انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 0.47 مترمربع  -7

.صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
تعداد واحد ها از 4 واحد طبق پروانه به 5  واحد افزایش یافته است  که  برابر با بخشنامه  -8
جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقاه اول داراي مابه التفاوت به 

..سطح 28.99 مترمربع در طبقه اول می باشد
.فعال درب سواره رو نصب نشده است ولیکن رعایت پارکینگ می گردد

.تبصره ماده 7 طبق پروانه صادره ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

43
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب انبار 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 100186 مورخ 96/4/20 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 9000000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 

بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1800000(یک میلیون و  

هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 147.58  0
 

55000  , 1356 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/01 1/96/20810 تجدید 
نظر

میدان جهاد 
شهرك 

فرهنگیان 
انتهاي 
توحید 

جنب سوپر 
مارکت

1-2-10145-727-1-0-0 43
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت انبار برنج بسطح 130.02 مترمربع و سایبان متصل به آن بسطح 
15.43 به انضمام سرویس جداساز در حیاط بسطح 2.13 مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت 
سال 1356 که در سال 1383 بدلیل بارش برف سقف آن ترمیم شده است ، بر روي عرصه 

فاقد سند بسطح 403.86 مترمربع  که با توجه به کاربري کال خارج از تراکم  می باشد .برابر 
خط پروژه3-1 مورخ 95/11/19 بسطح 4.50 مترمربع در تعریض قرار دارد . با گزارش فوق 
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد خالف جدیدي مشاهده نشد . حالیه 
تقاضاي تعیین کاربري جهت اخذ سند را دارند . مراتب جهت بروز رسانی گزارش و صدور 

. دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1575235200(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  پنج میلیون و 

 دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 234.41  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/20811 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  
پشت 

  بیمارستان

1-1-10058-600-1-0-0 43
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 53827200(پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت 

هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 32.04  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  296 مورخ  94/12/25 با زیر بناي کل  1419.55 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
طبقات  می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 1.2 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 40.19 مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
22.72 متر مربع بصورت سایه کنسول بال استفاده بوده و مابقی بسطح 17.47 متر مشمول 

.تخلف می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 160.76 مترمربع ( هر -3

طبقه 40.19 متر مربع)
داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 56.18 متر مربع در طبقه پنجم که از این مقدار  -4

 .بسطح 15.99 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 32.04 متر مربع در همکف از تراکم اعطایی استفاده  -5

نموده اند ( تبصره 7)
.رعایت پارکینگ می گردد

:ضمناً
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 15.76 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي) /--

.می باشد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروز  ***
رسانی

43
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون )  ریال عینا 
تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/04 1/96/20812 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام  
نرگس

1-2-10078-29-1-0-0 43
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  3,671,740,800(سه میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  یک میلیون و  
هفتصد و  چهل هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 546.39  2
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 583,296,000(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  
نود و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 347.2  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  316 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1479.1 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 6.2 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 73.12 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ) که از این مقدار بسطح 14.93 متر مربع مربوط به مسقف نمودن پاسیو در همکف  

.جهت تامین پارکینگ می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 73.12 متر مربع که از این مقدار بسطح  -3

.14.93 متر مربع مربوط به استفاده از فضاي روي سقف پاسیو همکف می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی  چهارم جمعاً به سطح 261.09 مترمربع ( -4

هر طبقه 87.03 متر مربع) که از این مقدار بسطح  84.9 متر مربع بصورت پیش آمدگی غیر 
مجاز به سمت معبر در حد شرق می باشد ( پیش آمدگی هر طبقه 28.3 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم  به سطح 113.60مترمربع  که از این مقدار  -5
بسطح  26.57 متر مربع  مربوط به عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم و بسطح 28.3 

.متر مربع بصورت پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر در حد شرق می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6

 به بناي مفید در همکف به سطح 0.11 متر مربع و در طبقه اول  به سطح 0.11 متر مربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 36.46 متر مربع در همکف و بسطح 310.74 متر مربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه عرض عبور 5 متر جهت گردش 90 درجه تامین نگردیده و عرض موجود  -8
4.80 متر می باشد پارکینگ شماره 6 مورد تایید نبوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ 

.می باشد
توسعه انباري در زیر شیروانی بسطح 25.24 متر مربع که از این مقدار بسطح 22.64 متر  -9

.مربع مشمول اخذ عوارض درامدي از باب احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 57.52 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -10

.می باشد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

43
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شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 

مدلول پروانه طبقات همکف و اول (با اصالح متراژ از 14 مترمربع به 21.36 مترمربع) 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  66,216,000(شصت و  
شش میلیون و  دویست و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد و در خصوص 

سایر تخلفات مندرج در پرونده، ارشاداً در قالب پرونده جدید اعالم گزارش تا اتخاذ 
تصمیم گردد. 

جریمه 183.08  0
 1 
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/07/04 1/96/20813 تجدید 
نظر

رشتیان  
شهید 
رجایی 

 کوچه مقدم

1-2-10234-39-1-0-0 43
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 
92/04/18 بصورت  2.5 طبقه  و در یک واحد مسکونی  با زیر بناي 181.60مترمربع می باشد. 
به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که 

:به شرح زیر تقدیم می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  10.68 مترمربع -1

اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم  جمعاً بسطح 21.36 متر مربع ( هر طبقه  -2
 به سطح 10.68 مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد به سطح 63.28 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -3
توسعه انباري در زیر شیروانی بسطح 0.43 متر مربع-4

با توجه به اینکه طبقه اول و دوم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه به 2 واحد  -5
مسکونی  مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (53.66 متر مربع) 

به کسر توسعه بنا در طبقه دوم (10.68  متر مربع) بسطح 42.98 متر مربع مشمول تخلف 
.افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 1 واحد به 3 واحد مسکونی که در نتیجه داراي یک  -6
.واحد کسري پارکینگ می باشد

عدم رعایت حیاط خلوت سرتاسري با توجه به احداث راه پله در قسمتی از حیاط خلوت  -7
که در این حالت حداقل ابعاد پاسیو 3*4 رعایت نگردیده و داراي اشرافیت به پالك همسایه 

.می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 19.35متر مربع در همکف و طبقات از تراکم اعطایی  -8

استفاده نموده اند ( تبصره 7)

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.  عملیات در مرحله بهره برداري بوده مراتب 
.جهت بروز رسانی تقدیم می گردد

از بابت اضافه بنا در همکف بسطح 10.68 و طبقه اول بسطح 10.68 متر مربع داراي راي  ***
تجدید نظر مورخ 96/7/4  می باشد و در خصوص تخلفات دیگر باید بصورت پرونده جدید 

اقدام گردد. لذا در گرازش حاضر تخلفات طبقه دوم و سوم حذف گردیده تا عوارض درآمدي 
.تا مرحله طبقه اول مطابق راي کمیسیون ماده صد محاسبه گردد

43
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 937018400(نهصد و  سی و  هفت میلیون و  هجده هزار و  
چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 142.66  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/20816 تجدید 
نظر

دیلمان   
بوستان 5

1-1-10478-25-1-0-0 43
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 174,468,000(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  
شصت و  هشت هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 103.85  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 217 مورخ 94/11/25
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل  4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 703 مترمربع می باشد 

که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث 
نموده ، در مرحله سفتکاري داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل  می باشد که منجر به 

: صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 27.52 مترمربع -

 احداث سایبان با مصالح همگن جهت تامین یک باب پارکینگ بسطح 5.06 مترمربع-
در صورت ابقاي سایبان احداثی تا این مرحله رعایت4 باب  پارکینگ می گردد لکن پس از -

. اتمام عملیات پارکینگ ها باید در محل  جانمایی گردد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 110.08 مترمربع ( هر طبقه  27.52  -

مترمربع )
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.76 مترمربع - 

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  103.85مترمربع از تراکم اعطایی   
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و درخواست  گواهی عدم خالف بر مبناي آراي  
.صادره کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

94,080,000(نود و  چهار میلیون و  هشتاد هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 28  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20818 تجدید 
نظر

سعدي کوي 
فالحتی-زم

ینهاي 
ازادگان

1-2-10364-4-1-0-0 440
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی بشماره 67 مورخ 
95/09/15بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 529.68 مترمربع 
می باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی و اتمام سفتکاریست و با 

: توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 6.04مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 21.96 مترمربع که از این مقدار بسطح 1.02مترمربع 
 افزایش سطح راه پله می باشد (اضافه بناي هرطبقه 7.32 مترمربع )

راه پله تا بام بسطح 0.43 مترمربع کاهش یافته است رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد
 .

حالیه تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
 .

440

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ  551779200(پانصد و  پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  

هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.11  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 1/96/20819 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی  
گلستان3

1-1-10062-21-1-0-0 441

شهرداري کالنشهر رشت
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 98 مورخ 95/11/19 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 654.32 مترمربع میباشد که مورخ 
96/01/16 پروانه مرحله دوم صادر گردیده، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 80.20 مترمربع (هر طبقه 20.05 مترمربع)-1

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 1.91 مترمربع -2
داراي مازاد برتراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 0.98 

مترمربع صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
به سطح 17.86 مترمربع کسري فضاي باز دارد

درخصوص کسري فضاي سبز نیاز به ترسیم آن در نقشه هاي معماري میباشد.برابر نقشه 
.معماري ارائه شده کسري فضاي سبز ندارد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.داراي کاهش بنا به سطح 5.04 مترمربع در همکف میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

441

با توجه به راي کمیسیون ماده 5 مورخ 88/8/12 مبنی بر تغییر کاربري از اداري به 
تاسیسات و تجهیزات و ارائه نقشه و مشخصات توسط شرکت برق منطقه ایی استان و 

پرداخت عوارض پروانه و صدور پیش نویس پروانه اولیه و امضا معاون فنی و 
شهرسازي و شهردار منطقه در تاریخ 88/10/28 ،لذا فقط نداشتن شماره و تاریخ 

دلیل بر عدم دریافت پروانه نمی باشد و شهرداري در گزارش خود در تاریخ 96/4/26 
قید نموده است که هیچ گونه خالفی مشاهده نگردیده است . لذا موضوع قابل طرح و 
رسیدگی در کمیسیون ماده صد را ندارد و شهرداري طبق روال متداول و اخذ عوارض 

متعلقه نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

جریمه 1217.53  0
 

1200000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/20826 بدوي خ معلم  
جنب خ18

متري 
استانداري 
پست برق

1-2-10690-57-1-0-0 44
2
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان پست برق داراي راي کمیسیون ماده 5 مورخ 88/08/12 
(مبنی بر تغییر کاربري از اداري به تاسیسات و تجهیزات) و پروانه ساختمانی (فاقد شماره 
پروانه و تاریخ صدور) به صورت یک طبقه بر روي همکف و بازیربناي 1217.53 مترمربع 
میباشد، که به دستور معاونت محترم به دلیل ثبت نشدن شماره پروانه کل زیربنا جهت 

بررسی به کمیسیون ماده صد ارسال میگردد .الزم به ذکر است نسبت به پروانه فاقد شماره 
.و تاریخ، اضافه بنا ندارد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداري میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

44
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 151132800(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  

یکصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 89.96  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 1/96/20831 بدوي بلوار قلی  
پور جنب 

  بیمارستان

1-2-10488-363-1-0-0 44
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ1,320,816,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 196.55  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 450 مورخ 1393/12/28 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 567/8 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
:طبق سوابق بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 29/39 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 167/16 متر مربع (هر طبقه 41/79 متر مربع )-2

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/57 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 89/96 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4

اعطایی
داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/20831 مورخ 1396/05/31 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
حالیه مجدداv مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري بمساحت 

80/82 متر مربع و احداث بالکن بصورت تبدیل مسکونی به تجاري بمساحت 77/79 متر 
.مربع (با احتساب حفره) با قدمت سالجاري نموده اند

.با توجه به تغییرات انجام شده تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
(بابت تبدیل همکف و طبقه اول به تجاري ، 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و بابت حذف 

پارکینگ هاي مسکونی تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري)
الزم به ذکر است که قسمتی از زیربناي واحد تجاري در همکف بمساحت 4/81 متر مربع 

.مربوط به احداث سرویس بهداشتی میباشد
.همچنین 3 واحد انباري در زیرشیروانی بمساحت 10/87 متر مربع احداث گردیده است
ضمناvطبق نقشه برداري اصالحی ارائه شده در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمیزان 0/15 متر 

.مربع کاهش بنا نسبت به سوابق خالف دارند
.حالیه متقثاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

44
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 34473600(سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  سه 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.84  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/20832 بدوي هاشمی- خ  
بعثت  ك 6 

متري

1-2-10168-25-1-0-0 44
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ااحتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 247 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 12واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1419.79 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 313417 مورخ 
1396/05/02در حد اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله 

اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح 
:ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.27 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.57 مترمربع ( هر طبقه 2.19 مترمربع ) -2

 .ضمناً داراي تخلف کمتر از 5% می باشد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

44
4

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت آقاي روح ا.. اعالیی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف  و طبقات اول تا چهارم جمعا به متراژ 

23.16  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده 
که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از 
سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي 

موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 33.75 متر مربع به مبلغ 

194544000(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال  
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 23.16  2.5
 

3360000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/07/01 1/96/20834 بدوي گلسار خ  
130 انتهاي 

توحید 
 هشتم

1-1-10471-19-1-0-0 44
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 340 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیر بناي 658/75 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

: داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 6/09 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 23/16 متر مربع (هر طبقه 5/79 متر مربع)-2
 کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/48 متر مربع-3
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 4 واحد-4

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/07/01 و پرونده در واحد خالف 
.میباشند

الزم به ذکر است که داراي اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 5/79 متر مربع بدلیل 
.حذف سایبان میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

44
5

در خصوص تخلف ساختمانی حسنیه حضرت ابوالفضل مضوع گزارش شهرداري منطقه 
1؛ بشرح احداث بناي بدون مجوز  به متراژ 181.7 مترمربع بر روي زمین نسق واقع در 

پهنه G213 بصورت حسینیه بوده که عدم امکان تهیه خط پروژه را دارا می باشد با 
عنایت گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به 

شرایط موجود و عام المنفعه بودن مکان احداثی  مستنداً به تبصره4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 181.7

  متر مربع  به مبلغ   56327000(پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  بیست و  هفت 
هزار )  ریال  محکوم و اعالم میدارد همچنین به استناد تبصره یک قانون فوق االشاره 
مالک مکلف به تخریب پله ورودي از معبر می باشد که می بایست نسبت به اصالح پله 

اقدام نماید 

جریمه 181.7  0.1
 

3100000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/05/28 1/96/20838 تجدید 
نظر

فخب کوچه 
8 کوچه گل 

محمدي 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ 

حسینیه 
حضرت 
ابالفضل 

العباس (ع)

1-1-10661-30-1-0-0 44
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین نسقی به سطح حدود 260 
مترمربع مشتمل بر ساختمان 1 اشکوبه به سطح 181.70 مترمربع که در حال حاضر به صورت 

حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) مورد استفاده قرار گرفته است. از بابت احداث اعیان بدون 
مجوز داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر 

ماده صد مورخ 1396/05/28 مبنی بر جریمه نقدي می باشد. خالف جدیدي مشاهده 
نگردید. حالیه درخواست مجوز انشعاب گاز به طول 6 متر آسفالت را دارند .مراتب با توجه به 

.دستور معاونت محترم منطقه و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

44
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنا در زیرزمین با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

126,982,800(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.39  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20840 بدوي بلوار قلی  
پور - 

خیابان 
گلزاران - 

کوچه 
میخک - 
پالك 22

1-2-10484-9-1-0-0 44
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنا در همکف و طبقات  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 604,195,200(ششصد و  چهار میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 119.88  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 522.14 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 877,195,200
(هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 522.14  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  اتمام اسکلت و فاقد سربندي 
که داراي پروانه ساختمانی به شماره 490  مورخ 1394/12/27 و بصورت 5  طبقه بر روي 

پیلوت و  به انضمام  زیر زمین و زیرشیروانی(  انباري) در 15  واحد مسکونی و به مساحت 
کلی 1936.08 مترمربع صادر شده و  با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 
18.95  مترمربع طبق پروانه)  ، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر 

:تراکم و خارج از طول 60%  به مساحت کلی  164.82 مترمربع و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در زیر زمین به مساحت 50.39 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 26.43 مترمربع .( با احتساب حفره راه پله .) -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.44 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 14.44 مترمربع-4
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 14.44 مترمربع -5

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.44 مترمربع-6
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 30.24 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.80  -7

.مترمربع به دلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات  -8

به مساحت  5.45 مترمربع .( هر طبقه 1.09 مترمربع .)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 522.14 مترمربع در زیر زمین و همکف و طبقات (  -9

17.16 مترمربع زیر زمین و  17.16 مترمربع در همکف و 487.82 مترمربع در طبقات) در 
زمان صدور پروانه می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب 

.می گردد
با توجه به اینکه فعال دیوار چینی و سربندي و همچنین درب هاي پارکینگ سواره رو نصب 

. نشده است ، کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

44
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه کاربري 
مسکونی ملک و اینکه بنا تقریبا تکمیل شده است ، با ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري در خصوص بررسی اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي طی نظریه 
کارشناس به شماره 419 مورخ 1396/05/21 که استحکام و اصول بهداشتی مورد تایید 

قرار میگیرد لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 200/01 متر مربع راي به جریمه با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1218362400(یک میلیارد و  دویست و  هجده 
میلیون و  سیصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 
نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 200.01  2
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/25 1/96/20845 بدوي رشتیان  
فرعی اول 
کوچه 44

1-2-10678-10-1-0-0 44
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
مرحله اول به شماره 63 مورخ 95/9/7  با زیر بناي کل 613.7  مترمربع در 3.5  طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. پس از آن در مرحله اتمام اجراي 
فنداسیون بدون خالف پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت نموده است.می باشد. تا این 

مرحله خالفی مشاهده نگردید. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

:مدلول پروانه  اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 14.76 مترمربع -1
احداث سایبان بتنی بسطح 5.07 متر مربع جهت تامین پارکینگ -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 44.28 مترمربع ( هر  -3
طبقه 14.76 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 13.8 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 41.4 

 متر مربع ( هر طبقه 13.8 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه  دوم و سوم هر کدام از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی  -5

تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 68.91 متر مربع) به کسر توسعه بنا 
و کاهش راه پله در طبقه چهارم (28.56 متر مربع) بسطح 40.35 متر مربع مشمول تخلف 

.افزایش تعداد واحد در طبقات دوم و سوم مسکونی می گردد
.تعداد واحد ها از 4 واحد به 6 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع با مابه التفاوت 0.32 متر مربع (صرفاً جهت اخذ  -7
عوارض درآمدي)

پارکینگ شماره 1 و 2 با تزاحم بوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ  -8
.عوارض درآمدي می باشد

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 2.64 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور پروانه احداث مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  

.تقدیم می گردد

44
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 140,044,800(یکصد و  چهل میلیون 
و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 20.84  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/29 1/96/20850 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
جاده انزلی 
30متري 

گلستان 5

1-1-10241-5-1-0-0 44
9

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث دو 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و مشهودات 

اعضاي کمیسیون و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد 
به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 

درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 97447 مورخ 96/5/18 ثبت دبیرخانه کمیسیون، ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را به مبلغ 9000000000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1800000000(یک میلیارد و  هشتصد میلیون ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 66.01  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ تجاري، با اعمال ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه  بشماره 196 مورخ 92/07/21 بصورت 5 
طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی  بازیربناي 925.22 مترمربع صادرگردیده و در 

مرحله اجراي سفتکاري داراي سوابق گزارش تخلف بوده که با توجه به پرداخت مبلغ جریمه 
پرونده خلف مختومه گردیده است . حالیه مجددا با توجه به تغییرات بوجود آمده و بازدید 
مجدد مورخ 96/05/11 داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به گزارشات پیشین بشرح ذیل می 

 : باشد
 اضافه بنا در همکف بصورت احداث پارکینگ بسطح 19.82 مترمربع

احداث 2 باب مغازه در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 66.01 مترمربع  
(تخریب دیوارهاي داخلی و کاهش تعداد مغازه از 4 به 2 باب)

. واحد کسري پارکینگ تجاري دارد 4
 اضافه بناي همزمانساز راه پله تا بام بسطح 1.02 مترمربع

تغییر یافته  ( M 113) ضمنا برابر طرح تفصیلی جاري کاربري ملک از مسکونی به تجاري کد
. است

. حالیه متقاضی برابر درخواست تقاضاي پرداخت جریمه را دارند
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد 

44
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ2,309,916,000(دو میلیارد و  سیصد و  نه میلیون و  نهصد و  شانزده هزار ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 274.99  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/07/01 1/96/20859 بدوي خ معلم  ده 
متري سوم 
طالقانی  
ساختمان 

  یاس

1-2-10019-19-1-0-0 450
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه مرحله اول احداث بنا به 
شماره 65 مورخ 95/09/09 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی 
در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 678.15 مترمربع میباشد، پروانه مرحله دوم صادر گردیده 

.است
:از بابت موارد ذیل در مرحله سفت کاري داراي راي کمیسیون ماده صد می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 46.83 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 221.56 مترمربع (هر طبقه 55.39 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 6.60  -3

مترمربع (هر طبقه 1.65 مترمربع)
به سطح 2.13 مترمربع مازاد برتراکم ناشی از انباري بیش از 5 مترمربع در -4

زیرشیروانی-صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 7.58 مترمربع

.کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در زمان پایانکار الزامی می باشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

.تاکنون کابینت ها ها نصب نگردیده و آسانسور راه اندازي نشده است
داراي کسري فضاي سبز به سطح 11.39 مترمربع و کسري فضاي باز به سطح 29.50 مترمربع 

.میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم میگردد

450

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ60,915,000(شصت 
میلیون و  نهصد و  پانزده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 13.1  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20860 بدوي پل بوسار   
کوي 

مرادیان - 
ك امام 

 حسین (ع)

1-1-10522-14-1-0-0 451
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
مرحله اول  به شماره  178 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  249.15 مترمربع در 2.5 طبقه 
با انبار زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اجراي ستون همکف می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده که به تایید 
مهندس ناظر رسیده داراي افزایش بنا بسطح 13.10 متر مربع در همکف می باشد. درخواست 

.صدور پروانه مرحله دوم را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

451

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف راي به جریمه به مبلغ144,144,000(یکصد 

و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 21.45  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20862 بدوي استادسرا   
17شهریور

1-2-10013-36-1-0-0 45
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  248 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  504.05 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون 
همکف می باشد. تا این مرحله بسطح 21.45 متر مربع افزایش سطح دارد. درخواست صدور 

.پروانه مرحله دوم را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ131,947,200(یکصد و  سی و  یک میلیون و  نهصد و  چهل و  هفت هزار و  

دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 26.18  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20863 بدوي فلکه جهاد   
زمینهاي 

  بهزیستی

1-2-10458-10-1-0-0 45
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري   که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 458 مورخ 1394/12/27 بصورت 5  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 10  واحد مسکونی و به مساحت کلی 1281.31 مترمربع صادر شده و 
 حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 1.10 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.10 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 1.10 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 1.10 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.10 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 13.55  مترمربع که از این مقدار به مساحت 12.45  -6

.مترمربع به دلیل عدم رعایت عقب سازي در  طبقه پنجم می باشد
 کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت  2.25 مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -8
. و طبقات به مساحت 7.13 مترمربع . ( 0.83 مترمربع در همکف و 6.30 مترمربع در طبقات )

با توجه به نامه کارگروه فنی شهرسازي منطقه یک رشت مورخ 1396/04/13  ، با توجه به 
.اینکه میزان تخلفات زیر 5 % می باشد فلذا تبصره ماده 7 تعلق نمی گیرد

.کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا پس از نصب درب سواره رو قابل بررسی می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

45
3

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 448000000(چهارصد و  چهل 

و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 15.97  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/01 1/96/20869 تجدید 
نظر

 
گلسار-خیاب

  ان 144

1-1-10028-2-1-0-0 45
4

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه 
.دوبلکس  که از بابت آن داراي بالمانع به شماره 167476 مورخ 93/04/07 میباشد

حالیه مالک اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت به یکباب مغازه به سطح 15.97 مترمربع با 
.قدمت سال جاري نموده است. یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارد

باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 63118 مورخ 96/04/04 در خصوص تعیین 
***میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

.باستناد خط پروژه 11 مورخ 96/04/17 فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست مجوز نصب تابلو با ابعاد 0.8*5 مترجهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم می گردد

45
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم باالي تخلفات در سطح 
طبقات، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و  طبقات،اول الی پنجم حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 4,080,484,800(چهار میلیارد و  هشتاد میلیون و  

چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 404.81  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 1/96/20870 تجدید 
نظر

0-0-1-31-10092-1-1 گلسار 130  45
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، ضمن نقض راي بدوي، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 375,564,000(سیصد و  
هفتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 223.55  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 173 مورخ 
1394/10/05 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در طبقه 
پنجم شامل 9 واحد مسکونی با زیربناي 1332.05 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در 
حد اجراي سقف طبقه ششم  میباشد که مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر 

نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم و خارج طول 
:60% و عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم بشرح ذیل  میباشد

افزایش بنا در همکف بسطح 52.43 مترمربع میباشد ضمناً با توجه به کاهش سطح  -1
سایبان تشویقی جهت تامین پارکینگ و تبدیل آن به پیلوت ،داراي بناي خارج سطح اشغال 

 .بسطح 9.29 مترمربع میباشد
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 246.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -2

.61.72 مترمربع میباشد
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 71.32 مترمربع که از مقدار بسطح 9.60 مترمربع به -3

.دلیل عدم رعایت  عقب سازي در طبقه پنجم میباشد
احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم بسطح 246.21  مترمربع که از این مقدار بسطح -4

.3.54 مترمربع بصورت تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقه مذکور میباشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5
به بناي مفید درهمکف بسطح 0.94 متر مربع و در  طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 23.95

. متر مربع ( هر طبقه 4.79 متر مربع ) میباشد
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 223.55 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-6

 کاهش تعداد واحد مسکونی از 9 واحد به 6 واحد-7
.دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است

شایان ذکر است با توجه به مرحله ساختمانی رعایت حداقل تعداد پارکینگ گردیده *****
است ضمناً رعایت حداقل متراژ(4.50 متر) دهنه بین دوستون براي  پارکینگ هاي 3،4 و 

8،9 تا این مرحله گردیده است لیکن هر گونه افزایش بعد ستون با نما سازي در مراحل بعدي 
.در خصوص تایید و یا عدم تایید پارکینگهاي مذکور متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

(( الزم به ذکر است ملک مورد نظر داراي سوابق شکوائیه همسایه حد غربی درخصوص  
ترك خوردگی و نفوذ آب به داخل آپارتمان و ایجاد رطوبت و انواع آلودگی صوتی و  بناي 

خارج از تراکم و خارج از طول 60% میباشد.))
ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) و نصب درب سواره رو طبق ضوابط ،در 

هنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور 
.دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

45
5
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*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
.طی آخرین بازدید عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک موردنظر و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات (به دلیل حجم باالي تخلف در 
سطح طبقات)، به مبلغ  5,312,227,200(پنج میلیارد و  سیصد و  دوازده میلیون و  

دویست و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 790.51  2
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/05/31 1/96/20873 بدوي بلوار شهید  
قلی پور - 

جنب 
بیمارستان 

 پارس

1-2-10365-97-1-0-0 45
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  240,408,000(دویست و  چهل میلیون و  
چهارصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.85  3
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله سفت کاري  که داراي اصالح 
پروانه به شماره 448 مورخ 1394/12/28 و بصورت چهار طبقه مسکونی در چهار واحد و به 
انضام یکباب مغازه به همراه بالکن در حد یک سوم و به انضمام زیرشیروانی(انباري ) و با زیر 

بناي کلی 1145.53 مترمربع صادر شده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلفات خارج از تراکم و اجراء بصورت پوشش 100 % بنا  و به شرح زیر می باشد

حذف سایبان به مساحت 4.50 مترمربع در پیلوت.( الزم به ذکر است که مساحت سایبان  -1
در پروانه بصورت کلی نوشته شده است ولیکن در توضیحات فرم کنترل نقشه ثبت در 

پرونده بایگانی موجود است.)
حذف طبقه چهارم  در اجراء که مساحت آن طبق اصالح پروانه 143.42 مترمربع می  -2

.باشد
حذف آسانسور در اجراء .( طبق پروانه داراي آسانسور می باشد.) -3

. اضافه بنا در همکف به مساحت 214.77 مترمربع -4
توسعه بناي تجاري به مساحت 23.85 مترمربع و بدیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي از  -5

.بر خیابان 51 متري بلوار شهید قلی پور
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 96.24 مترمربع -6

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 238.61 مترمربع که از این مقدار به مساحت 23.85  -7
مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر خیابان 51 متري بلوار شهید قلی پور 

.می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 238.61 مترمربع که از این مقدار به مساحت 23.85  -8
مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي از بر خیابان 51 متري بلوار شهید قلی پور 

.می باشد
. اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.28 مترمربع -9

بدلیل عدم کف سازي تا این مرحله فعال ارتفاع پیلوت 4.30 متر و در قسمتی دیگر از  -10
.فضاي پیلوت به علت وجود فضاي خالی ارتفاع پیلوت 8.10 متر می باشد

.ارتفاع مغازه از کف تا زیر سقف بدون وجود کف سازي تا این مرحله 7.50 متر می باشد -11
درب هاي سواره رو حد شمالی فعال نصب نشده است ولیکن با توجه به نقشه برداري  -12

.ارائه شده فاقد کسري پارکینگ می باشد
.طبق اصالح پروانه ، فاقد تراکم اعطائی زمان پروانه می باشد -13

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

45
6
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم مریم مهري نسبت به راي شماره  1.96.20059 مورخ 
96.3.13 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض . و 

حضور مالک در جلسه کمیسیون و ارائه توضیحات؛ ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی نسبت به بناي داخل تراکم بمساحت 140متر مربع به مبلغ 20160000(بیست 
میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 140  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 1/96/20874 تجدید 
نظر

علی اباد   
سیزدهم

1-2-10216-9-1-0-0 45
7

در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 110.10متر مربع  مستنداً به تبصره 2 قانون 
فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ   
237816000(دویست و  سی و  هفت میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) ریال  

محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف 
به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 5.53 متر مربع   در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 110.1  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی و در مرحله بهره برداري فاقد پروانه بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

احداث بناي بدون مجوز در همکف به سطح 75.28 -1:داراي تخلف به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول به سطح 87.41 مترمربع که از این مقدار -2 مترمربع
احداث بناي بدون مجوز در طبقه -12.13.3 مترمربع بصورت کنسول بسمت معبر میباشد

دوم به سطح 87.41 مترمربع  که از این مقدار 12.13 مترمربع بصورت کنسول بسمت معبر 
کسري پارکینگ ندارد.به سطح 140 مترمربع داخل تراکم و 110.10 مترمربع خارج .میباشد
باستناد خط پروژه 1-4 مورخ 95/11/11 به سطح 5.28 مترمربع از اعیان در .تراکم میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور .تعریض کوچه 10 متري میباشد

.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 10,968,750(ده میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت 
هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

219375  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/01 1/96/20875 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان - 

شهرك ش 
بهشتی  

نبش 
 بوستان 11

1-1-10478-7-1-0-0 45
8

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 96540-96/5/17 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  60000000(شصت میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 32.82  0
 

219375  , 1383 احداث مغازه بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده به صورت یکباب مغازه نسقی بوده که مساحت آن برابر نقشه 
برداري ارائه شده بسطح  32.82 متر مربع و با ارتفاع حدود 3.75 متر و با مصالح بلوکی می 
 S112 باشد. قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1383 می باشد. کاربري ملک
بوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. بصورت پوشاك فعالیت شغلی 
دارد. جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 
درخواست پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می 

.گردد
به استناد خط پروژه 2-1 مورخ 95/7/22 و 95/10/25 باتوجه به کاهش عرض معبر از  ***

***.12 به 8 متر فاقد عقب نشینی می باشد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت آقاي علی آذري و شرکاء مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف به متراژ 19.58 مترمربع  متر مربع با 

عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر 

مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  

1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 19.58 متر مربع به مبلغ 98683200(نود و  
هشت میلیون و  ششصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 19.58  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20880 بدوي رشتیان  
فوالدلوي 

دوم و 
چهارم بن 
بسن پرواز

1-2-10088-201-1-0-0 45
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 6 مورخ 96/04/03 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 640.59 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف 
.به سطح 19.58 مترمربع می باشد

از بابت آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.حالیه با توجه به 
.حذف سایبان در همکف داراي مابه التفاوت همزمانساز به سطح 14.43 مترمربع میباشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

45
9

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 689964000(ششصد و  هشتاد و  نه میلیون و  نهصد و  شصت و  

چهار هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 52.27  4
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/05/31 1/96/20886 بدوي گلسار  
-بلوار 

سمیه خ 
120 

1-1-10105-4-1-0-0 460

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  
پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک واحد تجاري به صورت رستوران به سطح 166.29 مترمربع 
داراي بالکن به سطح 76.38 مترمربع که براي آن گواهی پایانکار به شماره 311156 مورخ 

1396/04/04 صادر گردیده است. حالیه مالک پس از دریافت پایانکار اقدام به توسعه فضاي 
تجاري به صورت تبدیل حیاط به تجاري به سطح 52.27 مترمربع با اسکلت فلزي و قدمت 
سال جاري نمودند. ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. الزم به ذکر 
نوار  M112 است ملک فوق برابر طرح تفصیلی جدید فاقد عقب نشینی بوده و در محدوده

تجاري واقع گردیده است. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسون ماده صد و صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 1760000000(یک میلیارد و  

هفتصد و  شصت میلیون )ریال صادر می گردد. 

جریمه 101.52  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/01 1/96/20887 بدوي علی آبادي   
 شریعتی

1-2-10491-134-1-0-0 461

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ1,052,352,000(یک میلیارد و  پنجاه و  دو میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 156.6  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 202,036,800(دویست و  دو میلیون و  سی و  

شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 120.26  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 133 مورخ 1394/08/21 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 755/95 

متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 
.کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف بمساحت 20/96 متر مربع-1
افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3/6 متر و تبدیل به 2 واحد تجاري بمساحت 51/13 -2

متر مربع
.توضیح اینکه واحد هاي تجاري فاقد کرکره و درب میباشد

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 33/91 متر مربع-3
تبدیل مسکونی به تجاري (بالکن) در طبقه اول بمساحت 50/39 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 101/73 متر مربع (هر طبقه 33/91 متر مربع)-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 18/95 متر مربع-6

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 120/26 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -7
اعطایی

 تا این مرحله 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-8
توضیح اینکه پس از کف سازي و اتمام عملیات وضعیت پارکینگ ها قابل بررسی مجدد 

.خواهد بود
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) *******

461

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 216,216,000(دویست و  شانزده میلیون و  دویست و  شانزده 

هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 16.38  4
 

3300000  , 1393 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/07/29 1/96/20889 تجدید 
نظر

صفار ي  
 نیکمرام
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 2154480000(دو میلیارد و  

یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 89.77  0
 

3300000  , 1393 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 330,000,000(سیصد و  سی 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 4051200(چهار 

میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب 
نشینی عرصه  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 2.11  2
 

960000  , 1393 احداث بارانداز در حیاط
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسند مالکین ششدانگ ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی 
درطبقه همکف که داراي پروانه وپایانکار ساختمانی بشماره 26803 مورخ 37/05/26 بوده و 
درخصوص تبدیل واحداث قسمتی از بناي مسکونی به دو باب مغازه (17.30+22.50 مترمربع 

و بالکن  6.70+7.83 مترمربع) و بارانداز درمحوطه حیاط  بسطح 18.70 داراي سوابق 
پرداخت خالف در واحد محترم خالف براساس راي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
مورخ 89/04/22 و 89/06/16 میباشد.ضمنآملک مذکوردر حد شمالی به بن بست6متري 

اصالحی داراي عقب نشینی حدوداً بسطح 23مترمربع ازعرصه می باشد. حالیه مالک نسبت 
:به توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل  واحد مسکونی به تجاري بشرح ذیل نموده است
توسعه در مغازه شماره یک فرضی بسطح 9.81 مترمربع (تبدیل مسکونی به تجاري) -1

 توسعه دربالکن مغازه شماره یک فرضی  بسطح 2.43 مترمربع -2
توسعه در مغازه شماره دو فرضی بسطح 89.77 مترمربع (تبدیل مسکونی به تجاري) -3

توسعه دربالکن مغازه شماره دو فرضی  بسطح 4.14 مترمربع -4
 توسعه در بارانداز در محوطه حیاط بسطح 2.11 مترمربع -5

باتوجه به توسعه تجاري و تبدیل مسکونی به تجاري داراي دو واحد کسري پارکینگ  -6
.تجاري تعلق میگیرد

از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 96/7/29 کمیسیون ماده صد مبنی   ***
بر جریمه می باشد.  حالیه مالک اقدام به تخریب کل بالکن ها نموده که از بابت مجموع 6.57

 متر مربع توسعه در دو بالکن داراي راي جریمه بوده که با توجه به تخریب بالکن ها 
درخواست کسر مبلغ جریمه بالکن از کل جریمه را دارند. ضمناً در حال انجام تعمیرات 

داخلی در نتیجه تخریب بالکن بوده و قسمتی از دیوار مغازه حد شمال کوچه بن بست 6 
متري را تخریب نموده و اقدام به نصب دیوار شیشه اي در این قسمت نموده است. مراتب 

.جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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در خصوص اعتراض خانم شهربانو صفاي کارپور نسبت به راي بدوي شعبه 4   بشماره 
1.96.20239مورخ 96.3.23؛  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ؛ با ارجاع مجدد امر به هیئت سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستري جهت براورد ارزش سرقفلی که  برابر نظریه کارشناسی 
به شماره 100686 مورخ 96.5.23 ؛ وقوع تخلف  به سال 1371  می باشد    ؛ مع الوصف 

مستنداً به تبصره 4  ماده صد قانون شهرداري حکم  به پرداخت جریمه  یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 35000000(سی و  پنج میلیون )  ریال  صادر و اعالم می نماید

جریمه 264.58  0
 

80000  , 1371 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/31 1/96/20890 تجدید 
نظر

قلی پور  
اول ج 

پیربازار  بعد 
از آرامگاه 

 پیرمال

1-1-10669-2-1-0-0 46
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده بصورت یک قطعه زمین طبق سند مالکیت (مفروزي) بمساحت 504 
متر مربع مشتمل بر 2 باب مغازه فاقد بالکن و بارانداز همچنین انبار تجاري در حد شرق 

: بصورت
واحد تجاري حد شمال بمساحت 23/78 متر مربع با فعالیت  قفل سازي و داراي تابلو به -1

ابعاد حدوداv 0/6 * 2 متر
واحد تجاري حد جنوب بمساحت 25/43 متر مربع با فعالیت لوازم یدکی و داراي تابلو به -2

ابعاد حدوداv 3 * 2 متر
انبار تجاري (پشت مغازه ها )بمساحت 14/22 متر مربع-3
 بارانداز تجاري در محوطه بمساحت 96/28 متر مربع-4

 دو باب انبار تجاري در حد شرق بمساحت هاي 39/24 متر مربع و 65/63 متر مربع-5
توضیح اینکه قدمت اعیانات مذکور مربوط به سال 1371 بوده و بالمانعی جهت احداث آن 

.ارائه نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 1-2 

مورخ 1395/11/19 بمیزان حدوداv 293/88 متر مربع از کل ملک در حد شرق درحریم فضاي 
سبز حاشیه رودخانه قرار دارد.(حدوداv 148/45 متر مربع از اعیان)

.قرار دارد M211 ضمناv مابقی عرصه بمساحت 210/12 متر مربع در کاربري
الزم به ذکر است که ملک مذکور قبالv خارج از محدوده قانونی شهر بوده و داراي استعالم از 

ادارات آب -برق -اداره راه-سازمان جهاد سازندگی و جهاد کشاورزي  در سال 1371
.(پیوست) میباشند

طبق طرح تفصیلی قدیم قسمتی از عرصه در حریم رودخانه و بخش اعظم آن خارج از 
.محدوده طرح میباشد لذا طبق طرح قدیم مشمول عوارض داخل و خارج از تراکم نمیباشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت آقاي داود ابراهیمی شکر باغانی 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف  و طبقات اول تا سوم  افزایش بنا 

در در زیر شیروانی  و... جمعا به متراژ 33.75 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  فلذا 

با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام 
مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت 
بمساحت 33.75 متر مربع به مبلغ 170100000(یکصد و  هفتاد میلیون و  یکصد هزار ) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 33.75  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20892 بدوي فلکه جهاد  
زمینهاي 

 فرهنگیان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 100 مورخ 
1395/11/21 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی (انباري) 
با زیربناي 425/65 متر مربع صادر گردیده که در مرحله اجراي سقف اول بدون خالف پروانه 

مرحله دوم دریافت نموده اند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  سفتکاري می باشد و تا 
این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 5.18 مترمربع-

 اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 25.26 مترمربع هرکدام 8.42 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.31مترمربع و در مجموع -

 طبقات بسطح 0.87مترمربع
 افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.13مترمربع-

 . رعایت پارکینگ براي سه واحد می گردد-
. رعایت سایر ضوابط تا پایانکار الزامیست

. حالیه تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند
طبق بازبینی مجدد ، بسطح 20.46 مترمربع کسري  فضاي باز و  بسطح 6.93 مترمربع  
.کسري فضاي سبز براي سه واحد دارند . مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه به مساحت 57.25 مترمربع، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 
لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 

درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره ش/12/984 مورخ 96/5/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

8,280,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 

نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1656000000(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه 

و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد و براي توسعه تجاري به متراژ 37.73 
مترمربع ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 3 حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 348625200(سیصد و  چهل و  هشت 
میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. مبلغ 

کل جریمه 2004625200(دو میلیارد و  چهار میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و 
 دویست) ریال می باشد

جریمه 94.98  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/31 1/96/20893 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
رجایی 
جنب 

تعاونی 
 نانوایان

1-2-10122-23-1-0-0 46
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
144844560(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار و  پانصد 

و  شصت) ریال تایید می نماید

جریمه 28.74  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص تخلف توسعه بناي تجاري (احداث بالکن) جزء متراژ تعیین ازرش سرقفل 
محاسبه و جریمه گردید

جریمه 35.58  0
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252000000(دویست و 

 پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
مسکونی - تجاري به شماره 448 مورخ 1391/10/17داراي موافقنامه کمیسیون ماده5 به 

صورت 5.5 طبقه با یک باب مغازه به سطح 20 مترمربع  با بالکن در حد 1/3 کالً با زیر بناي 
کل 744.83 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 164965 مورخ 1396/11/05 با زیربناي 

1116.39 مترمربع و گواهی پایانکار به شماره 326017 مورخ 1396/12/22 صادر گردیده 
است. حالیه پس از دریافت پایانکار چندین واحد از مسکونی تبدیل به تجاري گردیدند که به 

:شرح ذیل می باشند
طبقه اول بیمه ایران به سطح 122.38 مترمربع -

طبقه دوم مطب پزشکی ( دکتر میالد نوروز زاده ) به سطح 88.08 مترمربع -
طبقه سوم سالن آرایش چهره آرا به سطح 88.08 مترمربع -

طبقه چهارم کانون انجمن صنفی و حمل و نقل به سطح 88.08 مترمربع -
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی علی کاظمی سیاه اسطلخی محرز میباشد 
با توجه به قدمت بنا و کاربري مسکونی ملک و توجها به نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري طی شماره 598/الف مورخ 96/04/28 مبنی بر تایید استحکام بنا ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمیگردد و مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به 

جریمه با ضریب نیم (0/5) برابر ارزش معامالتی در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 
105/73 متر مربع بمبلغ 2643250(دو میلیون و  ششصد و  چهل و  سه هزار و  

دویست و  پنجاه)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 105.73  0.5
 

50000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20896 بدوي سیاه 
اسطلخ بن 
بست 89

1-2-10146-167-1-0-0 46
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه یک 
طبقه بهمراه انباري در حیاط با قدمت حدود 37 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1358) و 

طبق .بمساحت عرصه 238/52 متر مربع که بالمانعی جهت احداث آن ارائه نگردیده است
نقشه برداري ارائه شده زیربناي مسکونی 88/16 متر مربع و مساحت انباري 17/57 متر 

همچنین جهت مشخص .سطح اشغال حدوداv 44/32% و کسري پارکینگ ندارند.مربع میباشد
شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري 

مراتب جهت دستورات .حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند.میباشد
.بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 150متر مربع با ضریب دو برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 48750000(چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 150  2
 

162500  , 1379 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/01 1/96/20898 تجدید 
نظر

قلی پور   
جنب 

باشگاه 
فرهنگی و 

ورزشی 
البرز 

طالقانی

1-2-10337-33-1-0-0 46
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حسب بررسی محتویات پرونده نظر به بازدید صورت گرفته توسط اعضاء کمیسیون و 
موقعیت مکانی ملک و قدمت بنا و تایید استحکام بنا به موجب نظریه شماره 964252
/ك مورخ 96/04/25 کارشناس رسمی دادگستري ضرورتی به قلع بنا احراز نمیگردد ، 
لذا ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 7 

باب بناي تجاري به مساحت 321/45 متر مربع با یک پنجم ارزش سرقفلی بر مبناي 
نظریه شماره 965231/ك مورخ 1396/05/23 جریمه به مبلغ 90000000(نود میلیون ) 

ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 321.46  0
 

162500  , 1379 احداث بناي بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی زمین نسقی مشتمل بر 7 باب مغازه و محوطه 
تجاري که برابر نقشه برداري ارائه شده بسطح 321.46 متر مربع مساحت مغازه ها می باشد. 
با مصالح بلوکی و سنگی بوده و با قدمت حدود سال 79 و کالً خارج از تراکم می باشد. جهت 
تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. در حال حاضر 
بصورت مصالح فروشی و کارواش فعالیت شغلی دارد. بر اساس ضوابط قدیم 6 واحد کسري 

قبالً ***.پارکینگ تجاري دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد
بصورت غیابی داراي راي  بدوي مورخ 95/6/24 کمیسیون ماده صد بوده که در حال حاضر 

***.گزارش فوق با ارائه مدارك و نقشه هاي وضع موجود تکمیل گردیده است
درخصوص اعتراض نامبرده نسبت به این بخش از دادنامه بدوي که به موجب آن 

درخصوص تخلف اعالمی در طبقه هفتم و نیم طبقه آن، به لحاظ آن که موضوع قبال 
رسیدگی شده، کمیسیون خود را مواجه با تکلیفی ندانسته، باتوجه و امعان نظر به 

محتویات پرونده  و مفاد دادنامه شماره  �16727/94/1±�94/12/18 راي بدوي تا میزان 
380 مترمربع تخلف بنحو صحیحی صادر گردیده و موضوع واجد اعتبار امر مختومه 

می باشد لیکن درخصوص مازاد به متراژ مذکور که در گزارش اخیر شهرداري و اشاره 
به 608 مترمربع شده است، نظر به اینکه بابت ماباالتفاوت تخلف اعالمی مازاد بر 380 
تا 608 مترمربع حکمی از سوي محکمه بدوي صادر نگردیده، این کمیسیون مواجه با 
تکلیفی نیست. اقتضاء دارد موضوع باید در کمیسیون بدوي مطرح و رسیدگی گردد. 

سایر 608.14  0
 

3560000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/05/31 1/96/20899 تجدید 
نظر

گلسار -  
بلوار 

گیالن- 
جنب 

هاکوپیان

1-1-10424-11-1-0-0 46
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص توسعه بناي تجاري 
همزمانساز طبقات اول الی چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي 

با جریمه به مبلغ 1984628800(یک میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  
ششصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 139.37  4
 

3560000  , 1392
 , 1394

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/31 1/96/20899 تجدید 
نظر

گلسار -  
بلوار 

گیالن- 
جنب 

هاکوپیان

1-1-10424-11-1-0-0 46
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 اعتراض درمورد کسري پارکینگ وارد و موجه نیست. مطالب مطروحه در الیحه 
تجدیدنظرخواهی بنحوي نیست که خدشه و خللی به راي وارد نماید. اعاده به وضع بر 

اساس مدلول پروانه در طبقه پنجم موجب جبران بخشی از کسري پارکینگ نخواهد 
شد تعداد 17 واحد کسري پارکینگ مربوط به تمامیت ساختمان می باشد. بنابراین 

ضمن رد اعتراض، این بخش از راي بدوي با جریمه به مبلغ 3026000000(سه میلیارد و  
بیست و  شش میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد. 

جریمه 750  2
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص اعتراض نامبرده نسبت به ارزش سرقفلی و جریمه تعیین شده بابت طبقه 
ششم (تبدیل فضاي فرهنگی به ورزشی) نظر به اینکه نامبرده کاربري ملک را به 

تجاري تبدیل نکرده بلکه صرفا فضاي فرهنگی به ورزشی تبدیل شده، لیکن 
کمیسیون بدوي از کارشناس مربوطه خواسته تا ارزش سرقفل فضاي تجاري در طبقه 

ششم را محاسبه که بر همین اساس براي نامبرده جریمه تعیین گردیده که این 
کمیسیون در مقام تجدیدنظرخواهی، موضوع را به هیأت کارشناسان دادگستري از 

حیث تعیین ارزش سرقفل مکان موردنظر جهت تغییر فضاي فرهنگی به ورزشی، 
ارجاع، که هیأت کارشناسان مربوطه ارزش سرقفل آن را به موجب نظریه شماره 
96/130-96/2/31 مبلغ 10,600,000,000 ریال تعیین که مصون از ایراد و اعتراض 

طرفین واقع شده است بنابراین باتوجه به مراتب مذکور با تقلیل جریمه و تعیین یک 
پنجم ارزش سرقفل از مبلغ 23,000,000,000 ریال به 2120000000(دو میلیارد و  یکصد و 

 بیست میلیون ) ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نتیجتا تایید می شود.

جریمه 779.5  0
 

3560000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري که  داراي پروانه ساختمانی 
تجاري- فرهنگی  به شماره 728 مورخ 1387/12/27و  بصورت 8 طبقه روي همکف به 

انضمام دو طبقه زیر زمین با زیر بناي کلی  6340.24 مترمربع که بصورت همکف و طبقات 
اول تا چهارم و طبقه هشتم بصورت تجاري و طبقات پنجم تا هفتم بصورت فرهنگی صادر 

شده است و همچنین داراي راي کمسیون ماده پنج طبق بند 42 مورخ 1387/07/02 و تحت 
عنوان : با تغییر کاربري ملک از فرهنگی به تجاري فرهنگی موافقت گردید و مقرر گردید با 
توجه به نقشه هاي اصالحی ارائه شده  1- احداث دو طبقه زیر زمین جهت تامین پارکینگ 

بصورت 100% سطح اشغال بالمانع است.. 2- در طبقه همکف تا چهارم در رعایت رواق 
بصورت یک وتر الزامی است. 3- در طبقه پنجم تا طبقه هفتم ، سه متر عقب سازي از سمت 

خیابان اصلی الزامی است. 4- بر اساس  مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، خروجی 
اضطراري مطمئن الزامی است و از طبقه پنجم تا هفتم به صورت فرهنگی و طبقه هشتم 

.بصورت سفره خانه ، احداث بنا بالمانع است
ساختمان فوق در مرحله اسکلت داراي گواهی عدم خالف به شماره 93143 مورخ 89/10/4 

:می باشد. و هچنین داراي آراي کمسیون ماده صد و به شرح زیر می باشد
راي کمیسیون بدوي مورخ 1391/07/22 و متعاقب آن راي تجدید نظر به شماره 10484  -1

. مورخ 1391/09/06 و بصورت پرداخت  جریمه
. راي اصالحی کمیسیون تجدید نظر مورخ 1392/09/21 و بصورت پرداخت جریمه -2

. راي کمیسیون بدوي مورخ 1394/04/06 و بصورت پرداخت جریمه -3
راي کمسیون بدوي مورخ 1394/12/18 که از بابت کسري پارکینگ ها و مابه التفاوت  -4

همزمان ساز  اضافه بنا بصورت پرداخت جریمه و از بابت تبدیل فرهنگی به تجاري بصورت 
. اعاده به وضع مدلول پروانه

که  حالیه با عنایت به آرا مذکور و پروانه صادره و  نقشه برداري ممهمور به مهر مهندس 
: نقشه بردار ، مغایرتها به شرح ذیل مشاهده گردیده است

حذف رمپ در پارکینگ طبقات 2- و 1-  ( منفی یک و منفی دو ) . الزم به ذکر است که  -1
ساختمان احداثی  طبق پروانه داراي 2 طبقه زیرزمین به جهت پارك خودرو می باشد  که با 
حذف رمپ صرفا از باالبر خودرو به جهت دسترسی به پارکینگها استفاده می شود . الزم به 

ذکر است در صورت خرابی باالبر خودرو امکان جابجایی خودرو ها نبوده و از باالبر خودرو در 
طبقه 1- بعنوان سطح دسترسی خودرو به همان طبقه استفاده می گردد که در صورت 

استقرار باالبر در کف 2- خالء سطح مانع از عبور خودرو به بیرون می شود همچنین ارتفاع 
.زیرزمین 2- بدون احتساب تاسیسات عبوري از روي سقف 2.05 متر می باشد

. توسعه بناي تجاري در طبقه اول  بصورت همزمان ساز به مساحت 29.31 مترمربع-2
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. توسعه بناي تجاري بالکن در نیم طبقه اول به مساحت 26.20 مترمربع -3
. توسعه بناي تجاري در طبقه دوم بصورت همزمان ساز به مساحت 29.42 مترمربع -4
. توسعه بناي تجاري در طبقه سوم بصورت همزمان ساز به مساحت 24.54 مترمربع-5

. توسعه بناي تجاري در طبقه چهارم  بصورت همزمان ساز به مساحت 29.90 مترمربع-6
تبدیل طبقه پنجم از یک واحد فرهنگی به 16 باب غرفه تجاري به انضمام سرویس  -7

. بهداشتی و مشاعات به مساحت 604.94 مترمربع
(( الزم به ذکر است که مساحت مغازه هاي به شماره 3 و 4 و 12 در طبقه همکف و شماره 30 

در طبقه اول و شماره 48 در طبقه دوم و شماره 66 در طبقه سوم و شماره 84 در طبقه 
چهارم و شماره 100 در طبقه پنجم ،  کمتر از  حد نصاب مجاز یک واحد تجاري (12مترمربع)  

و همچنین ورودي مغازه شماره 18 کمتر از 3متر مربع ( 2.43متر) می باشند و همچنین 
طبقات تجاري همکف الی چهارم  ، فاقد سرویس بهداشتی می باشند.))

تبدیل طبقه ششم از یک واحد فرهنگی به دو باب سالن ورزشی به انضمام مشاعات به  -8
. مساحت 604.94 مترمربع

. توسعه بناي بالکن در نیم طبقه ششم  بصورت همزمان ساز به مساحت 20.39 مترمربع -9
.تبدیل نیم طبقه ششم به مساحت 154.17 مترمربع از فرهنگی به ورزشی-10

تبدیل یک باب سالن اجتماعات ( فرهنگی) به 5 باب  آشپزخانه (تجاري )و یک باب  -11
. کافی شاپ (تجاري) به انضمام مشاعات در طبقه هفتم به مساحت 529.83 مترمربع

( الزم به ذکر است که در این طبقه یک واحد فرهنگی به انضمام دو باب اتاق ( فرهنگی) به 
مساحت 75.11 مترمربع تعریف شده است که واحد فرهنگی تعریف شده راه دسترسی بقیه 
قسمت هاي طبقه مذکور  به پله فرار را مسدود نموده است و همچین الزم به ذکر است که 
طبق راي کمسیون بدوي مورخ 1394/12/18 از بابت تبدیل قسمتی از همین طبقه( طبقه 
هفتم)  به مساحت 380 مترمربع از بابت تبدیل فرهنگی به تجاري راي  بصورت اعاده به 

.وضع مدلول پروانه  صادر شده است.)
تبدیل 78.31 مترمربع از فضاي فرهنگی به تجاري در نیم طبقه هفتم  که قسمتی از آن -12
به مساحت 40.79 مترمربع بصورت 1 واحد مستقل تجاري به انضام راه پله مشاعی در نیم 

.طبقه هفتم  می باشد
تبدیل طبقه هشتم از یک واحد تجاري به مساحت 604.94 مترمربع به شش باب مغازه  -13

.به انضمام سالن مشاع تجاري که بصورت فروشگاه غذایی ( مجموعه غذایی ) می باشد
.در طبقه نهم در حد غرب و شرق داراي پنجره هاي مشرف به پالك مجاور می باشد -14
الزم به ذکر است که طبق آراي کمسیون قبلی داراي راي جریمه به تعداد 46 واحد  -15

کسري پارکینگ تجاري می باشد .( 14 واحد طبق راي کمسیون تجدید نظر مورخ 
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1392/09/21 و 32 واحد طبق راي کمسیون بدوي مورخ 1394/12/18 ) حالیه با توجه به 
اینکه طبق زیر بناهاي موجود ( تجاري - ورزشی - فرهنگی ) و طبق ضوابط طرح تفصیلی 

قدیم به تعداد 88 واحد پارکینگ نیاز می باشد حالیه با توجه به اینکه در طبقه 2- تعداد 13
 واحد پارکینگ و در طبقه 1- تعداد 12 واحد پارکینگ تامین می گردد.( جمعا 25 واحد ) 
فلذا حالیه داراي 17 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد  که با توجه به اینکه ارتفاع 
مفید طبقه 2-     ( 2.05 متر ) می باشد که در صورت عدم تایید پارکینگ هاي طبقه 2- 

.تعداد 30 واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

از بابت گزارش فوق داراي راي بدوي کمسیون ماده صد به شماره 1/95/5571 مورخ 
1395/12/17و تحت عنوان : طبق ردیف 1 با توسعه بناي تجاري در طبقات اول تا چهارم 
بصورت جریمه موافقت شده است و طبق ردیف 2 در مورد تبدیل فرهنگی به تجاري در 

طبقه پنجم  داراي حکم اعاده به مدلول پروانه می باشد .طبق ردیف 3 داراي راي جریمه در 
مورد کسري پارکینگ می باشد طبق ردیف 4 در مورد تبدیل یک واحد تجاري به 6 باب 

.مغازه در طبقه هشتم داراي راي اعاده به وضع مدول پروانه می باشد
طبق ردیف 5 در خصوص تبدیل فرهنگی به تجاري و همچنین در خصوص نیمه طبقه ششم 

در خصوص تبدیل فرهنگی به ورزشی و توسعه بناي بالکن در نیم طبقه ششم حکم به 
. پرداخت جریمه شده است

طبق ردیف 6 در مورد تبدیل فرهنگی به تجاري در طبقه هفتم  و نیم طبقه آن کلیه تخلفات 
.در این طبقه مشمول راي صادره شماره 1/94/16727 مورخ 1394/12/18 می باشد

حالیه عطف به نامه به شماره ش ر -51814-1396 مورخ 1396/03/20 دبیر کمسیون ماده 
صد و با توجه به نامه گزارش کارشناسی دادگستري به شماره 96/130 مورخ 1396/02/31 
الزم به ذکر است که در این نامه در خصوص ردیف 5 راي بدوي مورخ 1395/12/17 براي 

تبدیل 604.94 مترمربع  از فرهنگی به ورزشی و براي 154.17 مترمربع تبدیل فرهنگی به 
ورزشی در نیم طبقه ششم ، کارشناسی دادگستري با هایت سه نفره انجام شده است ولیکن 

.به توسعه بالکن به مساحت 20.39 مترمربع به صورت همزمان ساز اشاره اي نشده است
الزم به ذکر است که توسعه بالکن در نیم طبقه ششم به مساحت 20.39 مترمربع بصورت 

.همزمان ساز و با قدمت سال 1394 می باشد
(( در خصوص تخلف ساختمانی آقاي امیر برنجیان و شرکاءبرابر راي کمیسیون تجدید نظر 

ماده صد به شماره 20899/96/1 مورخ 31/05/96از بابت تبدیل واحدهاي فرهنگی  به تجاري 
در طبقات پنجم و هفتم و نیم طبقه هفتم و طبقه هشتم داراي راي اعاده به وضع سابق بنا 
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محکوم گردیده و باتوجه به بازدید میدانی در مورخ 21/06/96 و گزارش کارشناسی به شماره 
 درخواست 315697 مالک مبنی برانجام اعاده به وضعیت پروانه برابر راي کمیسیون تجدید 
نظر ماده صد فوق الذکر برابر جلسه  برگزار شده مورخ 22/06/96 اعضاء در دفتر مدیریت 
محترم منطقه و بحث و تبادل نظر و نیز نقشه هاي تائیدشده مسکن وشهرسازي که ممهور 
به مهر کارشناس فنی شهرداري زمان صدور پروانه می باشد و نیز تغییرات انجام شده از 

سوي مالک که به پیوست تصاویر  میباشد و بستن کامل باالبرهاي ارتباطی در طبقه هفتم و 
هشتم و جمع آوري شیشه سکوریت ها جلوي غرفه هاي فرهنگی در طبقه پنجم و نمایش 

آن بصورت یک مجموعه واحد فرهنگی و جمع آوري میزوصندلی هاي منفرد در طبقه هفتم 
(نمایش بصورت سالن کامل)فرهنگی به اتفاق آرا اعاده بصورت راي کمیسیون مورد تائید 

.واقع گردیده شد))

الزم به ذکر است که با توجه به ضوابط طرح تفصیلی قدیم براي کاربري تجاري و فرهنگی 
براي هر 100 مترمربع زیر بناي ساختمان ، دو واحد پارکینگ نیاز می باشد فلذا با توجه به 
توصیحات فوق الذکر و با توجه به اینکه در طبقه پنجم و هفتم و نیم طبقه هفتم و طبقه 

هشتم راي اعاده به وضع سابق از تجاري به فرهنگی صادر شده است و همچنین با توجه به 
درخواست مالک وهمچنین عدم رعایت ارتفاع مجاز در طبقه  2- ( زیر زمین) با ارتفاع 1.90 
متر ( با احتساب لوله هاي تاسیسات ) که حالیه در طبقه 2- (زیرزمین)  ، پارکینگ در نظر 

گرفته نمی شود فلذا داراي 13 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که براي آن راي 
کمیسون ماده صد صادر نگردیده است.( با توجه به راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به 

(شماره 20899/96/1 مورخ 31/05/96 براي آن راي جریمه صادر نگردیده است.)
نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی تا این لحظه ارائه نگریده است.متقاضی درخواست 

.صدور پایانکار ساختمان را دارد
طبق آخرین بازدید به عمل آمده ساختمان فوق الذکر در طبقه زیر زمین 1- داراي چهار   ))

((.واحد کسري پارکینگ تجاري مجدد می باشد
الزم به ذکر است که در قسمت کاربري ها در طبقه 2- به علت نداشتن آیتم چاله آسانسور ))
از آیتم  آسانسور استفاده شده است و همچنین در طبقه 1- نیز به علت موجود نبودن آیتم 

هاي حفره و چاله آسانسور و داکت و جایگاه کنتور گاز از آیتم  تاسیسات و موتورخانه  
((.استفاده شده است

با توجه به بازدید جدید میدانی دیوار چینی طبقه 2- بصور کامل انجام شده است و   ))
((.همچنین در طبقه نهم رفع اشرافیت تا ارتفاع 2.2 متر انجام شده است

الزم به ذکر است  که زمین حد شرقی با پالك ثبتی ( 13252 و 12285 فرعی و اصلی 55  ))

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



) که متعلق به آقاي فرزین محسنی و شرکاء می باشد بصورت یک قطعه زمین فاقد اعیان و 
((.فعال به عنوان پارکینگ روباز براي پالك فوق الذکر مورد استفاده قرار دارد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه 
اصداري، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

13,995,312(سیزده میلیون و  نهصد و  نود و  پنج هزار و  سیصد و  دوازده) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 68.9  1.25
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 1/96/20901 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور خ 

گلزاران 
جنب 

نانوایی 
   بربري

1-2-10486-17-1-0-0 46
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درخصوص مغازه موردنظر باتوجه به سابقه راي به شماره 93/12/9�±�1/93/10173، 
ارائه شده توسط مالک (ضمیمه پرونده)، این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد و 

به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 16.34 162500  , 1377 تبدیل غیر مجاز

درخصوص عدم رعایت مقررات ایمنی مبحث حریق، بدیهی است شهرداري به تکلیف 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 162500 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه (تبدیل پیلوت به سوئیت)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 
لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 

درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 96531 مورخ 96/5/31 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

98210000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 19642000(نوزده میلیون و  ششصد و  چهل و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 14.03  0
 

2100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  
پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

2100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ملک اوقافی داراي پروانه ساختمانی بشماره 435مورخ 76/12/02 بصورت 
یک طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی با زیربناي کل  162.15 مترمربع ودر مرحله 

اجراي سقف همکف بدون خالف  گواهی عدم خالف بشماره 20418 مورخ 76/12/27 دریافت 
نموده است . در وضع موجود یک طبقه روي دوباب مغازه و سوئیت در دو واحد مسکونی 

احداث شده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 :

 اضافه بنا در همکف بسطح 26.29 مترمربع
 تبدیل قسمتی از پیلوت به سوئیت مسکونی بسطح 41.89 مترمربع

تبدیل پیلوت به دو باب مغازه بسطح 30.37 مترمربع ضمناً قدمت مغازه دوم بسطح 14.03
مترمربع سال 1394 می باشد .الزم به ذکر است که باب اول بسطح 16.34 مترمربع به غیر 

. واگذار گردیده است
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 0.72 مترمربع

افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به دو واحد که برابر ضوابط پروانه دو باب کسري 
. پارکینگ دارد

توضیح اینکه مغازه اول بسطح 16.34 مترمربع که به غیر واگذار گردیده (مظفر 
یوسفی)داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 1/93/10173-93/12/09 بسطح 15 مترمربع 

مبنی بر جریمه می باشد که توسط مالک مذکوردر حال پیگیري می باشد و زیربناي آن برابر 
. راي کمیسیون حذف گردیده است

همچنین برابر راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به پیوست سایر بنا ها محکوم به پرداخت 
جریمه گردیده که بر این اساس ورود اطالعات صورت گرفته است . حالیه عملیات ساختمانی 

به اتمام رسیده و تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 
. گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمد صفرزاده خسمخی 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 148/44 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

748137600(هفتصد و  چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور 

مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس 
فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی 

معرفی گردد .

جریمه 148.44  1.5
 

3360000  , 1393
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/20917 بدوي هاشمی 13 
آبان  

نسترن

1-2-10161-122-1-0-0 470

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي پروانه شماره 465 مورخ 
1391/10/26  به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 541 متر مربع 
می باشد که برخالف مفاد پروانه و خارج از طول 60 درصد به عمق متوسط و تقریبی 1.5 متر 
در مرحله اجراي سفت کاري به استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار به 

: شرح مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد
  اضافه بنا در همکف به سطح 6.31 متر مربع -

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 25.24 متر مربع ( هر طبقه 6.31 متر  -
مربع )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.1 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 0.4 

متر مربع ( هر طبقه 0.1 متر مربع )
 توسعه سطح اتاقک آسانسور و راه پله و به بام به میزان 8.79متر مربع -

دیوار حائل اجرا نشده و به جاي آن لبه سربندي با شیب برعکس با ناودان داخلی اجرا  -
 .گردیده است

.ضمناً تراس طبقه اول (به سمت حیاط) با مصالح فلزي اجرا گردیده است
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 107.6 متر مربع از خارج تراکمِ خارج 

 .حد 25 % استفاده نموده اند
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست صدور گواهی عدم خالف بر مبناي 
آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و دستورات 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد(طبقه چهارم)   راي به جریمه به مبلغ1928203200(یک میلیارد و  
نهصد و  بیست و  هشت میلیون و  دویست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 191.29  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/29 1/96/20923 بدوي گلسار خ78
  

1-1-10055-26-1-0-0 471

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ1,384,876,800(یک 

میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  شش هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 216.19  2
 

960000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی احداث بنا مرحله اول به 
شماره 478 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل  3 

واحد مسکونی با زیربناي 713.16 مترمربع می باشد و در مرحله سفت کاري از بابت تخلفات 
ساختمانی بشرح ذیل در مرحله اتمام  بتن ریزي  سقف سوم (سقف طبقه دوم) داراي سوابق 

:در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 26.95 مترمربع که از این مقدار بسطح 15 مترمربع بصورت  -

.سایه کنسول بال استفاده صرفاً جهت اخذ عوارض احداث درآمدي میباشد
افزایش با در طبقه اول و دوم  بسطح 53.90 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 26.95  -

مترمربع میباشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقه همکف به سطح 1.39 متر مربع  و در طبقه اول و دوم در مجموع  
بسطح 1.18 مترمربع که براي هر طبقه 0.59 مترمربع میباشد

الزم به توضیح است با توجه به مرحله ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی بیش از از  -
مرحله فونداسیون، بر اساس  پروانه صادره (پروانه مرحله اول) و همچنین ضوابط آن 

مساحت همکف زمان صدور پروانه بسطح 163.10 مترمربع بعنوان مساحت در حد تراکم  در 
همکف و بسطح 326.20 متر مربع در حد تراکم در طبقه اول و دوم به کمسیون ماده صد 

ارسال گردیده است.ضمناً کسري فضاي باز و همچنین کسري فضاي سبز و نصب درب سواره 
  .رو وارتفاع پیلوت (2.40 متر) در هنگام پایانکار متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

***********************************************////////////////
/////////////*************************************************
************////////////////////////////****************************
*****************************//////////////////////////************

************************************
حالیه طی بازدید بعمل آمده و با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 

سفتکاري و شروع نازك کاري توسط مالک و همچنین افزایش بنا در طبقه سوم و احداث 
طبقه مازاد در طبقه چهارم ، برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد
 مابه التفاوت اضافه بناي همکف بسطح1.24مترمربع -*-

مابه التفاوت اضافه بنا در طبقه اول و دوم بسطح  2.48 مترمربع (هر طبقه 1.24  -*-
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 28.19 مترمربع  ضمنا مساحت طبقه سوم زمان صدور  -*-
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پروانه بسطح 163.10 مترمربع بعنوان مساحت در حد تراکم  به کمسیون ماده صد ارسال 
.گردیده است

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم بسطح 0.68 مترمربع -*-
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 191.29مترمربع -*-

توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 6.35 مترمربع ضمنا بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز  -*-
. انباري در زیر شیروانی بسطح 14.15مترمربع مشمول مازاد بر تراکم می گردد

. رعایت 4 باب پارکینگ می گردد -*-
.بسطح 23.56 مترمربع کسري فضاي سبز دارند -*-

. رعایت فضاي باز می گردد -*-
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

باتوجه به اینکه حسب گزارش شهرداري، مستحدثه جدیدي از سوي مالک ایجاد 
نگردیده و صرف گشایش پنجره در انباري، تخلف ساختمانی محسوب نمی گردد لذا به 

لحاظ عدم وقوع تخلف ، موضوع قابلیت طرح در کمیسیون را نداشته و به رد آن 
اظهارنظر می گردد. بدیهی است چنانچه شکایت و همجواران ادعایی داشته باشند می 

توانند از طریق مراجع قضایی احقاق حق نمایند. 

سایر 3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1396/12/20 1/96/20926 بدوي فلکه جهاد  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10455-4-1-0-0 47
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی در 4 طبقه و 4 واحد مسکونی 
داراي  پروانه ساختمانی به شماره 474 مورخ 1386/08/02 و گواهی پایانکار بشماره 

176377 مورخ 1394/12/23 میباشد. از بابت نصب پنجره و درب دیگر به انباري در پیلوت 
.داراي شکایت و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

مالک تقاضاي پروانه توسعه بنا به صورت احداث آسانسور در حیاط خلوت نموده حالیه 
شاکی با ارائه مبایعه نامه یکی از واحدهاي مسکونی مجددا نسبت به اقدام متشاکی در این 

.خصوص معترض بوده و تقاضاي رسیدگی دارد
الزم به ذکر است بر خالف مدلول پروانه تراس روباز اختصاصی طبقه چهارم که متشاکی در  

 .آن سکن است داراي اشرافیت به پالکهاي مجاور میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد

درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 70.68 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/09/11 1/96/20943 بدوي گلسار  
پستک-خ

 125
ابروفراخ

1-1-10118-67-1-0-0 47
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 126مورخ 94/08/11
به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 806.34 مترمربع می 

باشد که از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و پرونده مختومه در 
واحد فوق می باشد حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداریست و 

تعداد واحد هاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته و برابر  بخشنامه جاري بسطح 
35.34 مترمربع  داراي مابه التفاوت در هر طبقه و در مجموع طبقات سوم و چهارم 70.68

مترمربع می باشد که طبق دستور شفاهی مدیریت منطقه جهت تعیین تکلیف به کمیسیون 
.ماده صد  ارسال می گردد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

47
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (طبقه همکف)، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 871,214,400
(هشتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 86.43  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/05 1/96/20945 بدوي گلسار خ  
استاد معین 

نهم

1-1-10114-149-1-0-0 47
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 157مورخ 95/12/28 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 8واحد مسکونی و بازیربناي 1178.65 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به سطح 

.86.43 مترمربع میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 

تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 18/27 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 61387200(شصت و  یک میلیون و  
سیصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 18.27  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/20954 بدوي علی اباد 
نرسیده به 

میدان 
سرگل  ك 

نبوت 4 
پالك8

1-2-10186-1-1-0-0 47
5
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 74 مورخ 
1394/06/09 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 625/76 
مترمربع می باشد عملیات ساختمانی رو به اتمام میباشد و مالک تا این مرحله برخالف 

مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد 
:بر تراکم وخارج طول 60%  بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح  2.47 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 9.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 2.47 -2
.مترمربع میباشد

افزایش بنا راه پله به بام بسطح 5.92 مترمربع-3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4

به بناي مفید در همکف بسطح 0.86 و در طبقات اول تا چهارم  جمعاً به سطح 2.34 متر مربع 
(  در طبقه اول و دوم بسطح هرکدام 0.55 مترمربع و طبقه سوم وچهارم هر کدام بسطح 

0.62 مترمربع میباشد)( با توجه به کمتر بودن مقدار کل افزیش بنا از 5 درصد زیربناي مجاز 
پروانه صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد)

 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 81.02 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند که -

با توجه به کمتر بودن مقدار کل افزیش بنا از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم 
.اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است

الزم به ذکر است ملک مورد نظر در حد شمال با توجه به طول بر و برساز بودن مجاز به نصب 
3 درب سواره رو بطول 3 متر میباشد که در حال حاضر یک داراي یک درب بطول 4.60 متر 
میباشد و همچنین  در حد جنوب با توجه به طول بر و عقب ساز بودن، مجاز به نصب 2 درب 
.سواره رو بطول 3 و 4 متر میباشد که در حال حاضر داراي یک درب بطول 4.15 متر میباشد

.رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
حالیه مالک درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي 

 .بحضور تقدیم میگردد
***

گزارش حاضر بدون بازدید از ملک و با توجه به سوابق موجود در پرونده خالف و صرفاً جهت 
اخذ عوارض درامدي و مختومه نمودن پرونده تهیه گردیده و هر گونه مغایرت پس از ارائه 

****.نقشه و مدارك از سوي مالک و بازدید از داخل ملک متعاقباً اعالم خواهد شد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک مبنی بر تغییر کاربري ملک مسکونی به 
فضاي آموزشی ،نظر به اینکه تغییر کاربري از شمول بند 24 ماده 55 و نیز تبصره هاي 

ماده صد شهرداري خارج می باشد لذا قابلیت طرح و رسیدگی در این کمیسیون را 
ندارد و به رد آن اظهار نظر می گردد .بدیهی است با توجه به مفاد گزارش شهرداري 

،موضوع می تواند حسب مورد در کمیسیون مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري  
مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد . 

جریمه 568  0
 

225000  , 1376 تبدیل غیر مجاز 1396/07/04 1/96/20981 بدوي گلسار  
-بلوار 
شهید 

انصاري  بن 
بست وصال

1-1-10226-28-1-0-0 47
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، بصورت ساختمان دو طبقه گلسارساز در حال بهره برداري 
بصورت دبیرستان غیرانتفاعی  با زیر بناي تقریبی 568 متر مربع بوده داراي سوابق گزارش 

کارشناسی در سیستم سرا بوده هیچگونه مدارکی در خصوص استفاده آموزشی از سوي 
مالک ارائه نگردیده ، فاقد دقیق عقب نشینی .گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از 

نقشه برداري وضع موجود ،بازدید از داخل ملک و ارائه سایر مستندات قابل بررسی و 
.اظهارنظر مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت آقاي سپهر نجفی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف به متراژ 14.81  متر مربع با عنایت به 

محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد  فلذا با توجه به موقعیت قرار گیري ملک و عدم احراز ضرورت قلع بناي 

موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 14.81 متر مربع به مبلغ 
74642400(هفتاد و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال  

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 14.81  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21003 بدوي حسین 
آباد-کوچه 
هفتم-پالك 

5

1-2-10219-41-1-0-0 47
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 28 مورخ 1396/05/07به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 295.51 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 14.81 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است ملک فوق همباد با 
ساختمانهاي مجاور در حال احداث می باشد. حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله 

.دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 528,410,400(پانصد و  

بیست و  هشت میلیون و  چهارصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 314.53  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21006 تجدید 
نظر

گلسار  بلوار 
گیالن  خ 

188 

1-1-10413-8-1-0-0 47
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 
ششم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

2443560000(دو میلیارد و  چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 290.9  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 1590069600(یک میلیارد و  پانصد و  نود میلیون و  شصت و  نه هزار و  ششصد) 
ریال تایید می نماید

جریمه 270.42  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 440 مورخ 1394/12/27 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه بهمراه 2 طبقه زیرزمین و با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم در 10 واحد 

مسکونی با زیربناي 2069/85 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی در حد قالب بندي ستون طبقه ششم میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم و 
: حذف 2 طبقه زیرزمین داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 29 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 172/40 متر مربع (هر طبقه 43/10 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 69/02 متر مربع (از این مقدار بمساحت 11/8 متر مربع -3
مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد.)

احداث طبقه ششم بمساحت 290/90 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 314/53 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

 اعطایی
(توضیح اینکه با توجه به عدم اجراي 2 طبقه زیرزمین مساحت مازاد زیر زمین در زمان 

صدور پروانه از مساحت کل(398/77 متر مربع) کسر گردیده است.)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

ضمناv داراي درخواست شکایت پالك مجاور بشماره 280967 (در مرحله سقف طبقه اول) 
.میباشند که به کمیسیون ارسال گردیده ولی تاکنون رأي صادر نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

47
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 در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده , عیناً تایید و استوار 
می گردد

جریمه 62.28  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21013 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
دیلمان 

وحدت 3

1-1-10070-62-1-0-0 47
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي احمد صالحی گورابسري  نسبت به راي شماره  1.96.20545 
مورخ 96.5.21  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.75 به 2.25 برابر نسبت 

به مفاد بند 2 راي بدوي به مساحت 89.78 مترمربع به مبلغ   678736800(ششصد و 
 هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال محکوم و 

اعالم می دارد 

جریمه 89.78  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21013 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
دیلمان 

وحدت 3

1-1-10070-62-1-0-0 47
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 335 مورخ 1394/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 460.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده  اقدام 

:به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 15.71 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 58.08 مترمربع ( هر طبقه 19.36 مترمربع ) -
 توسعه زیر شیروانی به سطح 15.75 مترمربع -

با توجه به احداث یک باب انباري در زیرشیروانی به سطح 11.50 مترمربع در نتیجه به  -
سطح 6.50 مترمربع داراي خارج تراکم می باشد. ( جهت محاسبات درآمدي )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.24 متر مربع ( هر طبقه 0.08 متر مربع )

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 62.28 متر مربع ( تبصره 7) -
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي 

.کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 711.49 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 445- 27/12/1394 

مبادرت به احداث بصورت 4 طبقه در 4 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 711.49  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/05 1/96/21014 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی  
گلستان 2

1-1-10062-20-1-0-0 48
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ، با اعمال ضریب 3برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,265,214,400(سه میلیارد و  
دویست و  شصت و  پنج میلیون و  دویست و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 323.93  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 445 مورخ 
94/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد 

مسکونی و بازیربناي 711.49 مترمربع میباشد، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
است.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده (و با لحاظ کردن تغییر عرض معبر در میزان تراکم 
مجاز)، بر خالف مدلول پروانه داراي تخلف به صورت بناي مازاد بر تراکم و در حد تراکم به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 59.45 مترمربع (که از این مقدار 6.82 مترمربع در حد تراکم  -1

و 52.63 مترمربع خارج تراکم میباشد)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 182.01 مترمربع (که از این مقدار 24.12 مترمربع -2

در حد تراکم و 157.89 مترمربع خارج تراکم میباشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 48.75 مترمربع (که از این مقدار 8.04 مترمربع در  -3

حد تراکم و 40.71 مترمربع خارج تراکم میباشد)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 44.63 مترمربع -4

به سطح 38.47 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5
در زیرشیروانی براي هر واحد مسکونی

الزم به ذکر است به سطح 11.92 مترمربع از اضافه بناي طبقه سوم به صورت احداث تراس 
.غیرمسقف میباشد

در هنگام پروانه معبر متصل به پالك موصوف 10 متري بوده که با توجه به نامه به شماره 
 .16976 مورخ 97/04/12 اداره راه و شهرسازي به معبر  8 متري تغییر یافته است

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد میباشد

.انباري پنجم مازاد بر تعداد انباري هاي مجاز به ازاي هر واحد در زیرشیروانی میباشد
باتوجه به طرح موضوع چگونگی محاسبه مازاد بر تراکم انباري هاي زیرشیروانی در کارگروه 

فنی مقرر گردید چنانچه ملکی هم داراي توسعه بنا در زیرشیروانی و هم مازاد بر تراکم 
ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع باشد، هر کدام که بیشتر بود به کمیسیون ماده صد 

.اعالم گردد.نتیجتاً متراژ 38.47 مترمربع از گزارش مذکور حذف میشود
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص     80.7   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 80.7  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/07/01 1/96/21015 تجدید 
نظر

رشتیان  
فرعی اول 
کوچه 44

1-2-10678-10-1-0-0 481

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  628269600(ششصد و  بیست و  هشت میلیون و  دویست و  شصت و  

نه هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 119.31  1.75
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
مرحله اول به شماره 63 مورخ 95/9/7  با زیر بناي کل 613.7  مترمربع در 3.5  طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. پس از آن در مرحله اتمام اجراي 
فنداسیون بدون خالف پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت نموده است.می باشد. تا این 

مرحله خالفی مشاهده نگردید. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

:مدلول پروانه  اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 14.76 مترمربع -1
احداث سایبان بتنی بسطح 5.07 متر مربع جهت تامین پارکینگ -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 44.28 مترمربع ( هر  -3
طبقه 14.76 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 13.8 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 41.4 

 متر مربع ( هر طبقه 13.8 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه  دوم و سوم هر کدام از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی  -5

تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 68.91 متر مربع) به کسر توسعه بنا 
و کاهش راه پله در طبقه چهارم (28.56 متر مربع) بسطح 40.35 متر مربع مشمول تخلف 

.افزایش تعداد واحد در طبقات دوم و سوم مسکونی می گردد
.تعداد واحد ها از 4 واحد به 6 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع با مابه التفاوت 0.32 متر مربع (صرفاً جهت اخذ  -7
عوارض درآمدي)

پارکینگ شماره 1 و 2 با تزاحم بوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ  -8
.عوارض درآمدي می باشد

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 2.64 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور پروانه احداث مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  

.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مصطفی فرید خواه و شرکا  نسبت به راي شماره  
1.96.20611 مورخ 96.5.21  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.25 به 1.75 برابر نسبت 

به راي بدوي به مساحت 22.65 مترمربع به مبلغ   133182000(یکصد و  سی و  سه 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد 

جریمه 22.65  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21018 تجدید 
نظر

پشت  
مسجد امام 
سجاد زمین 

هاي 
آزادگان 
بلوك65 
ردیف10

1-2-10323-22-1-0-0 48
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان درحال احداث بر روي پالك ثبتی 75/7936 ، قطعه 
148 تفکیکی از زمینهاي مسکن و شهرسازي  می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  275 مورخ  94/12/19 با زیر بناي کل  523.8 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
اسکلت و  سربندي می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول 
:پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 4.53 مترمربع ( ضمن کاهش سایبان  -1
بسطح 6.54 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 18.12 مترمربع ( هر  -2
طبقه 4.53 متر مربع)

در هنگام صدور پروانه  بسطح 130.66متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -3
نموده اند که با توجه به کمتر بودن تخلفات از 5درصد زیر بناي مجاز پروانه مشمول پرداخت 

.جریمه نمی شود
.رعایت پارکینگ می گردد

:ضمناً
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

.مساحت زیر شیروانی بسطح 15.07 متر مربع کاهش  یافته است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

48
2

در خصوص اعتراض آقاي میکائیل چوپانی برندق  نسبت به راي شماره  1.96.20609 
مورخ 96.5.21 کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد.

جریمه 691.32  0.5
 2.5 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21019 تجدید 
نظر

طالقانی   
انوشیروان

1-2-10003-31-1-0-0 48
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  468 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  2884.04 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه  اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 36.51 مترمربع ضمناً در حد شرق بر  -1

خالف نقشه زمان پروانه با توجه به شکل زمین در این حد، قسمتی به عمق 2 متر بصورت 
.حیاط خلوت در نظر گرفته شده و در این قسمت داراي باز شو به سمت همسایه می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 146.04 مترمربع (  -2

هر طبقه 36.51 متر مربع)
داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 54.68 متر مربع  در طبقه پنجم بوده که از این  -3

.مقدار بسطح 18.17 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت 2.55 متر مربع صرفاً  -4
جهت اخذ عوارض درآمدي  ضمناً مساحت زیر شیروانی بسطح 101.76 متر مربع کاهش یافته 

.است
در هنگام صدور پروانه به سطح 173.47متر مربع در همکف و بسطح 280.62 متر مربع  -5

در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه به جاي 3 درب 3 متري مجاز در حد غرب با مجموع عرض 9 متر 3 درب  -6
با مجموع عرض 10.5 متر در نظر گرفته شده لذا داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 

.عوارض درامدي می باشد
الزم بذکر است در گزارش فوق کل توسعه بنا 237.23 متر مربع بوده که از این مقدار  ***

بسطح 144.2 متر مربع در حد 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه بوده و مابقی بسطح 93.03 متر 
.مربع بیشتر از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه می باشد

درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

48
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مرتضی ولی محمدي نسبت به راي شماره  1.96.20629 
مورخ 96.5.21  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.75 برابر نسبت به 

راي بدوي به مساحت 65.82 مترمربع به مبلغ   387021600(سیصد و  هشتاد و  هفت 
میلیون و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد 

جریمه 65.82  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21020 تجدید 
نظر

احمدیان 
کوچه کاچ 
بن بست 6

متري

1-2-10097-15-1-0-0 48
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 147مورخ 95/12/28  بصورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 462.92 

مترمربع و پروانه مرحله دوم در مرحله اجراي فنداسیون فاقد اضافه بنا می باشد عملیات 
ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي بوده و تا این مرحله  تخلفات بشرح ذیل می 

: باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 12.75مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 47.25 مترمربع (هر طبقه 15.75 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.72 مترمربع و در طبقات 

اول تا سوم بسطح 5.10 مترمربع (هر کدام 1.70 مترمربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.43 مترمربع

رعایت  پارکینگ می گردد . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 3 را دارند . مراتب جهت  
.صدور دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي رامین جواندل صومعه سرایی و شرکا  نسبت به راي شماره  
1.96.20467 مورخ 96.5.28  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5به 2  برابر نسبت به 

راي بدوي به مساحت 26.75 مترمربع به مبلغ   179760000(یکصد و  هفتاد و  نه 
میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد 

جریمه 26.75  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21022 تجدید 
نظر

بیستون - 
 صفاري

1-2-10054-18-1-0-0 48
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  یکباب ساختمان در حال ساخت و در مرحله سفت 
کاري که براي آن  اصالح پروانه طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید  به شماره 105 مورخ 

1395/11/25 و بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به انضمام زیر شیروانی 
( انباري) و به مساحت کلی 534.20 مترمربع صادر شده و تا مرحله  اتمام فونداستون  و 
میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 26.75 

مترمربع داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/21022 مورخ 1396/07/01
. و بصورت پرداخت جریمه می باشد

حالیه با توجه به اینکه متقاضی پروانه احداث بناي مرحله دوم را دریافت ننموده است و 
ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد براي محاسبه مقدار تخلفات داخل و خارج تراکم 
در طبقات نیاز به تهیه نقشه برداري و متعاقب آن تهیه گزارش و ارسال به کمیسیون ماده 

.صد می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

48
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي بدون 
مجوز ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

39,468,516(سی و  نه میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار و  پانصد و  
شانزده) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 173.25  0.5
 

455625  , 1385 طبقه مازاد بر تراکم 1396/07/04 1/96/21025 تجدید 
نظر

گلزاران 
-پشت 
کانال- 

سمت چپ- 
کوچه دوم

1-2-10757-22-1-0-0 48
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر ساختمان 2 طبقه روي همکف ( 
سوئیت ) بدون مجوز که سوئیت در حال بهره برداري بوده و طبقات اول و دوم در مرحله 
سفت کاري می باشد. برابرنقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
عرصه به سطح 70.56 مترمربع -1

احداث سوئیت در همکف به سطح 48.05 مترمربع -2
 احداث بنا در طبقه اول به 58.37 مترمربع -3

احداث کنسول غیر مجاز در طبقه اول به سطح 6 مترمربع -4
احداث یک طبقه مازاد به سطح 44.51 مترمربع -4

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به شواهد و اظهارات مالک حدود 10 سال (1385

.) می باشد

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 1396/04/10 با فرض اینکه سوئیت به 
:صورت پیلوت درنظر گرفته شود تخلفات جدید به شرح ذیل می باشد

عرصه به سطح 70.56 مترمربع -1
احداث بنا در همکف به سطح 64.37 مترمربع کالً خارج تراکم -2

 احداث بنا در طبقه اول به 58.37 مترمربع -3
احداث کنسول غیر مجاز در طبقه اول به سطح 6 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد به سطح 44.51 مترمربع -4

درخواست پاسخ استعالم شرکت گاز استان گیالن را دارند. مراتب با توجه به نامه کمیسیون 
.ماده صد مورخ 1396/05/05 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

48
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمد رجبی و شرکا  نسبت به راي شماره  1.96.19544 
مورخ 96.5.10  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2.25 برابر ارزش آن 

نسبت به  احداث یک طبقه مازاد بمساحت 141.08 به مبلغ   1,066,564,800(یک 
میلیارد و  شصت و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد)ریال 

محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 141.08  2.25
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/07/11 1/96/21026 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
 خ 179 20 
 متري گاز

1-1-10573-15-1-0-0 48
7

اعتراض موجهی به عمل نیامده عینا تایید می گردد سایر 25  0
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

اعتراض موجهی بعمل نیامده عینا تایید می گردد جریمه 107.2  0.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

اعتراض موجهی بعمل نیامده عینا تایید می گردد جریمه 203.85  1.75
 

3360000  , 1393
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی  داراي پروانه ساختمانی به شماره 705 مورخ 
1391/12/28 بصورت 4.5 طبقه و انباري در زیرشیروانی و در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 

کل 587 مترمربع می باشد.که در مرحله سفت کاري   به استناد نقشه برداري ارائه 
: شده،بابت اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% بشرح ذیل

خارج از طول60 درصد به عمق 3.98 متر -1
اضافه بنا  خارج از تراکم در همکف به سطح 35 متر مربع -2

احداث سایبان بسطح 16.25 متر مربع  بصورت بارانداز با اسکلت فلزي و ناهمگن با  -3
اسکلت ساختمان جهت تامین پارکینگ شماره  4 و 5 ( که با توجه به ضوابط زمان صدور 

پروانه پارکینگ مازاد بر نیاز می باشد)
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 139.92مترمربع (  -4

هرطبقه  بسطح 34.98 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 141.08مترمربع خارج از تراکم -5

بناي خارج تراکم به جهت برگشت 5% تشویقی آسانسوربسطح 9 مترمربع با توجه به  -6
.احداث یک طبقه مازاد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن   -7
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.68 مترمربع ( هر طبقه 3.17 متر 

مربع )
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 98.20 مترمربع از تراکم اعطایی  -8

استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد از 4 واحد به 5 واحد افزایش یافته که در صورت عدم پذیرش ردیف 3  ( بار  -9

انداز) داراي  یک  واحد کسري پارکینگ می باشد. در صورت تایید آن فاقد کسري پارکینگ 
.خواهد بود

:ضمناً
با توجه به افزایش تعداد طبقه از 4 به  طبقه 5 رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی در  /--

.مرحله تکمیل ساختمان الزامیست
.مساحت زیر شیروانی بسطح 30.11 متر مربع کاهش یافته است /--

دیوار حائل به سمت حیاط بصورت ژاپنی اجرا شده است و در سمت پالك همسایه فاقد  /--
.دیوار حائل می باشد

بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/21026 مورخ 1396/07/11 
مبنی بر جریمه می باشد حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره 
برداري است درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 

48
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
16,183,800(شانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  سه هزار و  هشتصد) ریال تایید می 

نماید

جریمه 23.68  1.5
 

455625  , 1385 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/07/01 1/96/21028 تجدید 
نظر

گلسار  
پستک بلوار 
استاد معین 
ابتداي ك 

طالقانی

1-1-10402-28-1-0-0 48
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
34,171,876(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  یک هزار و  هشتصد و  هفتاد 

و  شش) ریال تایید می نماید

جریمه 50  1.5
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث مغازه بدون 
مجوز، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 35680000

(سی و  پنج میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 17.84 455625  , 1385 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي بدون 
مجوز داخل تراکم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به 

مبلغ 4,552,149(چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار و  یکصد و  چهل و  نه) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 99.91  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 103 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 1.5 طبقه روي یک باب مغازه با زیربناي کل 
141.43مترمربع می باشد. ساختمان در حال بهره برداري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 92.17 مترمربع ( شامل واحد مسکونی به سطح 54.74  -

مترمربع و یک باب مغازه به سطح 17.84 مترمربع )
احداث بنا در طبقه اول به سطح 49.26 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 7.45 مترمربع  -

کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد)
.ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1385 می باشد
برابر خط پروژه شماره 1-1 مورخ 1396/03/30 به سطح حدود 20 مترمربع در تعریض می 

 .باشد
.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

48
8

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  443469600(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  چهارصد 
و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 87.99  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21039 بدوي مسجد 
هاشمی خ 
بعثت بن 
 بست 6

1-2-10170-4-1-0-0 48
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 111,384,000(یکصد و  یازده میلیون و  سیصد و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 66.3  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  28 مورخ  91/2/11 با زیر بناي کل  417.25 مترمربع در 4.5 طبقه صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر 
خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می 

:گردد
خارج از عمق 60% به طول 2.1متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 18.90 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 64.12 مترمربع ( هر  -3

طبقه 16.03 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3 مترمربع ( هر طبقه 0.75متر مربع )
توسعه راه پله به بام بسطح 1.97 متر مربع -5

در هنگام صدور پروانه به سطح 66.3 متر مربع در طبقات از تراکم خارج از 25 درصد  -6
استفاده نموده است. ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد 

:ضمناً
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به نامه شماره 247741 مورخ 96/12/7 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و با توجه   ***
به تصمیم کمیسیون بر اساس نظریه کارشناس دادگستري سال وقوع تخلف 1391 در نظر 

***.گرفته شد و عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد
عملیات در مرحله بهره برداري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت  ********

 بروز رسانی

48
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رجب ستاري ثابت محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 17/67 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

89056800(هشتاد و  نه میلیون و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 17.67  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21040 بدوي استادسرا  
کوچه 

انقالب بن 
بست 
مرجان

1-2-10015-157-1-0-0 490

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 197 مورخ 1394/10/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 540.52 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفتا کاري 
بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 17.45 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 11.56 مترمربع به  -
دلیل اشتباه در ورود اطالعات در فرم کنترل نقشه عالوه بر وجود آن در نقشه هاي پروانه 
می باشد و به سطح 6.29 مترمربع سایه کنسول بال استفاده می باشد که مشمول عوارض 

درآمدي بوده و خالف محسوب نمی گردد)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 17.67 مترمربع ( هر طبقه 5.89 مترمربع ) -
تبدیل 3 باب انباري به یک باب انباري در زیر شیروانی به سطح 23.53 مترمربع ( که از  -
این مقدار به سطح 18.53 مترمربع مشمول تراکم بابت احداث بیش از 5 مترمربع جهت 

محاسبات درآمدي می باشد )
کاهش زیر شیروانی به سطح 3.92 مترمربع -

الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه ، سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ به 
سطح 4.20 مترمربع و راه پله و آسانسور در طبقه چهارم ( خرپشته ) به سطح 23.74 

.مترمربع وجود داشته که حالیه در مرحله اجرا حذف گردیده است
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

ضمناً در زمان صدور پروانه از تراکم اعطایی ( تبصره 7) استفاده ننمودند و اضاف بنا نیز  -
.کمتر از 5 درصد می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ا توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

9,828,000(نه میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 29.12  1.5
 

225000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21044 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوچه 
بهارستان 
بن بست 

 اول

1-2-10488-134-1-0-0 491

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 6844ورخ 96/5/25 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد تبصره 4 از 

ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد 
تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 3,105,450(سه میلیون و  یکصد و  

پنج هزار و  چهارصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. ضمناً 
در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر 

ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 138.02  0.1
 

225000  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب خانه دوبلکسی بدون مجوز بر روي عرصه 
نسقی برابر نقشه ارائه شده به سطح 164.57 مترمربع به انضمام یک چشمه سرویس 

.بهداشتی جداساز در حیاط به سطح 2.57 و باقدمت سال 77 می باشد
.داراي 138.02 مترمربع داخل تراکم و 29.12 مترمربع خارج از حد تراکم میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 96/05/11 به سطح 3.46 مترمربع از حد شمال و جنوب در 

.تعریض معبر میباشد
مراتب باتوجه به نامه به شماره 46602 مورخ 96/03/10 کمیسیون ماده صد جهت صدور 

.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی و با عنایت بنامه شماره ش ر-117687مورخ 96.06.14در خصوص رعایت 
فواصل قانونی بازشوها نسبت به امالك مجاور ، وهمچنین ارائه گواهی استحکام بنا 

زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی با اعمال 
ضریب  2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر 

تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,298,744,000(دو میلیارد و  دویست و  
نود و  هشت میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 273.66  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21045 بدوي رشت، 
بیستون، 

کوچه لیث، 
پالك 461

1-2-10049-116-1-0-0 49
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 534 مورخ 
94/12/27به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  کالً 

با زیر بناي  611.82مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

:پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41.35مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  165.40 مترمربع ( هر طبقه  41.35  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در هر طبقه بسطح 1.43 و در مجموع -
 طبقات بسطح 5.72 مترمربع

برخالف مجوز صادره درزیرشیروانی یک باب انباري بسطح 15.24 مترمربع دارند و برابر -
ضوابط بیش از حد مجاز می باشد و بسطح 10.24 مترمربع مازاد برتراکم بدلیل عدم رعایت 

.مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی خواهد داشت
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 9.87 مترمربع -

رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد-
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 50.95 مترمربع از  تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد در خصوص فواصل قانونی پنجره ها با ملک مجاور 
و رعایت حیاط خلوت به استحضار می رساند برابر نقشه برداري وضع موجود حداقل فاصله 

مناسب جهت تعبیه پنجره با ملک مجاور و رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري گردیده است
 .

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. طی بازدید مجدد یک واحد در طبقه 4 در حال  
بهره برداریست و فقط آسانسور راه اندازي نشده است . طی بازدید مجدد آسانسور نصب و 

راه اندازي شده است . بنا براین عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 264.36 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 444,578,400
(چهارصد و  چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 

در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 264.63  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/07/01 1/96/21046 بدوي خ سعدي -  
کوچه 

 میردامادي

1-2-10303-115-1-0-0 49
3

با توجه به ابقاء سایبان کسري پارکینگ منتفی می باشد .  جریمه 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 197,988,000(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  نهصد و  هشتاد و 
 هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.57  2.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات  وتوسعه سایبان با ضریب 1.75 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 647339000(ششصد و  چهل و  هفت میلیون و  
سیصد و  سی و  نه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 112.41  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

عدم رعایت ضوابط ایمنی قابل طرح در کمیسیون نمی باشد و شهرداري منطقه طبق 
ضوابط و مقرارات خود اقدام نماید. 

جریمه  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله  بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 275 مورخ 1393/12/05 و  بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و به انضمام زیرشیروانی( 
انباري) در 10  واحد مسکونی و به مساحت کلی 1322.01 مترمربع صادر شده که  حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده ، داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به 
:مساحت کلی 135.98 مترمربع و به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 10.49 مترمربع -1
توسعه سایبان به مساحت 3.64 مترمربع به جهت تامین یک باب پارکینگ در زیر سطح  -2

آن . ((  طبق پروانه ساختمانی داراي سایبان به مساحت 13.53 مترمربع می باشد.))
((الزم به ذکر است که حالیه عمق مفید سایبان 1.14 متر می باشد ولیکن در قسمتی که به 
جهت تامین یکباب  پارکینگ احداث گردیده عمق آن به 2.20 متر می رسد و با  دو عدد 

قوطی فوالدي با زمین  مهار شده است.جنس سایبان بصورت غیر همگن و با خرپا و متصل به 
ساختمان می باشد. که دو صورت ابقاء سایبان ، کسري پارکینگ تعلق نمی گیرد و در صورت 

عدم ابقاء سایبان ، یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد.))
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.49  مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.49 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.49 مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.49 مترمربع-6
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 34.06 مترمربع که از این مقدار به مساحت 23.57  -7

.مترمربع به علت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
احداث بنا بصورت طبقه مازاد که بصورت تراس روباز و سونا و جکوزي به مساحت  -8

45.83 مترمربع  و منضم به واحد غربی طبقه پنجم که از این مقدار به مساحت 20.54 آن 
بصورت تراس رو باز  و به مساحت 25.29 مترمربع آن بصورت راهرو  و سونا و جکوزي می 

.باشد
. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و راهرو  ) به مساحت 9.28 مترمربع-9

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 264.63 مترمربع در همکف و طبقات ( 26.99   -10
مترمربع در همکف و 237.64 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب دو عدد درب سواره رو   -11
3 و 4 متري در حد شمال بوده است و  حالیه برابر وضع موجود داراي دو عدد  درب  سواره 

رو  4.5  متري می باشد که طبق  بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري به شماره ش ر 
-39518-394 مورخ 1394/03/27 و همچنین  بدلیل اینکه در پارك حاشیه اي تاثیري 
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نداشته است حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق 
.می گردد

الزم به ذکر است که با توجه به فرم گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی پیوست ، مهندس 
ناظر به رعایت نشدن درز انقطاع حد غربی اشاره نموده است که با توجه به اینکه ملک حد 

.غربی به همین مالک تعلق دارد نیاز به اظهار نظر مراجع زي صالح می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده و بازدید میدانی ، حداقل ابعاد آسانسور در طبقات رعایت 

.نمی گردد
الزم به ذکر است که با توجه به نامه کمیسیون ماده صد  به شماره 1/96/19347 مورخ 

1396/05/17 در خصوص اظهار نظر و بررسی مجدد کسري پارکینگ ، توضیحات  فوق مورد 
تایید می باشد که در صورت صالحدید آمادگی توضیح در مورد کسري پارکینگ و گزارش 

.نوشته شده را در جلسه کمیسیون ماده صد را دارم
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد و 

.خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 257,191,200(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  یکصد و  نود 
و  یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 153.09  0.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیرمسکونی به سایر 
کاربري ها

1396/07/01 1/96/21052 بدوي خیابان  
معلم کانون 

 فرهنگی

1-2-10259-58-1-0-0 49
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
109708-96/6/4 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ  13000000(سیزده 
میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 21.97  0
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 28 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 47,040,000(چهل 
و  هفت میلیون و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 28  0.5
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 192 مورخ 1384/08/03 و پروانه توسعه بنا 
بشماره 282 مورخ 1394/12/22 طبق بند 13 کمیسیون ماده 5 بصورت ساختمان 4 طبقه 

روي پیلوت با زیربناي 926/7 متر مربع (با کاربري مذهبی) با استفاده از سقف تراکم اعطایی 
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در .صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده است
همکف بمساحت 10 متر مربع و طبقات 68/10 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر 
حالیه طبق نقشه برداري .مورخ 1390/12/13همچنین داراي شکایت پالك مجاور میباشند
اضافه بنا در همکف بمساحت 34/68 متر مربع -1: ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي

(قسمتی از آن بمساحت 11/81 متر مربع مربوط به احداث سرویس بهداشتی در حیاط 
تبدیل قسمتی از پارکینگ به یکواحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 21/97 متر -2میباشد.)
کاهش بنا -3همچنین تبدیل بخشی از همکف بمساحت 101/54 متر مربع به حسینیه مربع
اضافه بنا در طبقه -4در طبقات 3.2.1 بمساحت 16/71 متر مربع (هر طبقه 5/57 متر مربع)
-6کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 1/24 متر مربع-5 چهارم بمساحت 16/87 متر مربع

یکواحد کسري پارکینگ تجاري بابت تبدیل تجاري و یکواحد کسري پارکینگ غیر مسکونی 
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 28 متر مربع بدلیل -7بابت تبدیل همکف به حسینیه

توضیح اینکه در نقشه هاي پروانه  پله فرار در قسمت جنوبی استفاده از سقف تراکم اعطایی
حالیه  .نشان داده شده بود در حالی که وضع موجود در حد شمال اجرا گردیده است

.دبیرخانه کمیسیون طی نامه اي درخواست بررسی و تهیه گزارش کارشناسی جدید دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

49
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در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي اعتراض معترض را نسبت به افزایش تعداد واحد 
اضافه به متراژ 99.12  متر مربع را وارد دانسته ؛ ضمن نقض راي بدوي ؛ حکم به ابقاء 

تعداد 4 واحد مسکونی را صادر و اعالم می نماید و از آنجائیکه  پرداخت جریمه در 
خصوص آیتم افزایش واحد اضافه  مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري  نبوده ؛ منتفی اعالم  می گردد

سایر 99.12  0
 

1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد 1396/07/04 1/96/21065 تجدید 
نظر

بیستون  
داناي علی  

ك ش 
محمدرضا 

 شیرین

1-2-10386-11-1-0-0 49
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  شهرداري منطقه یک و آقاي علی عسکري و شرکاء  نسبت به 
راي شماره   1.95.18536  مورخ 95.8.25 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت 

به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي ؛ وارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت احراز سال وقوع تخلف و وصول نظریه کارشناسی تحت شماره 

253873 مورخ 95.12.10   مبنی براینکه سال وقوع تخلف 1391 میباشد با رد اعتراض 
شهرداري و وارد دانستن اعتراض مالک و با محلوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري با اصالح سال وقوع تخلف  1392 به 1391 نسبت به متراژ 171.85 مترمربع 
با حفظ همان  ضرایب ( 1.5 برابر ارزش معامالتی در رابطه با بناي مسکونی در همکف  

و طبقات بمبلغ 402129000(چهارصد و  دو میلیون و  یکصد و  بیست و  نه هزار ) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 171.85  1.5
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/07/04 1/96/21065 تجدید 
نظر

بیستون  
داناي علی  

ك ش 
محمدرضا 

 شیرین

1-2-10386-11-1-0-0 49
5

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نیز با اصالح سال وقوع تخلف  و با حفظ ضریب 
مندرج در راي بدوي  مستنداً به تبصره 2  ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 39,148,200(سی و  نه میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 50.19  0.5
 

1560000  , 1391 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  324 مورخ  91/7/25 با زیر بناي کل  355.85 مترمربع در 4.5 طبقه و در 2 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول حدود 5 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 31.15 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 124.6مترمربع ( هر  -3

طبقه 31.15 متر مربع)
با توجه به اینکه طبقه اول و دوم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه به 2 واحد  -4

مسکونی مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 80.71 متر مربع) 
به کسر توسعه بنا در طبقه دوم (31.15 متر مربع) بسطح 49.56 متر مربع مشمول تخلف 

.افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه به 2 واحد  -5
مسکونی مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 80.71 متر مربع) 
به کسر توسعه بنا در طبقه چهارم (31.15 متر مربع) بسطح 49.56 متر مربع مشمول تخلف 

.افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد
توسعه راه پله به بام بسطح 10.94 متر مربع -6

احداث انباري در فضاي راه پله در طبقات اول الی چهارم هر کدام بسطح 1.29 متر مربع -7
در هنگام صدور پروانه به سطح 50.19 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -8

نموده اند ( تبصره 7)
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -9

 .ضمناً  رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
.جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

به استناد خط پروژه 4-1 مورخ 95/7/5 بسطح 7.41 متر مربع در حریم 45 متري  ***
***.رودخانه قرار دارد

به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستري شماره 100143 مورخ 95/12/7 سال وقوع  ***
.تخلف 1391 در نظر گرفته شد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، باتوجه به مشهودات اعضاي 

کمیسیون در معاینه از محل و به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به 
کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس 

منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 100/96/02 مورخ 9/1/96 ارزش سرقفلی 
مکان موصوف را به مبلغ 2014000000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور 

با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر 
نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 

حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2014000000(دو میلیارد و  
چهارده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.64  0
 

303750  , 1383 1396/07/04 بالکن بدون پروانه  1/96/21066 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور(جنب 

پمپ بنزین 
  صادقی)

1-2-10488-137-1-0-0 49
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باتوجه به مقدار 16.07 مترمربع افزایش بناي مربوط بعنوان تبدیل بناي مسکونی به 
تجاري مورد محاسبه قرار گرفته و مقدار مذکور به انضمام تخلف بند اول مورد لحاظ 

قرار گرفته لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 16.07  0
 

303750  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 182مورخ 1383/03/20در 2.5 طبقه با زیر بناي کل 231 مترمربع صادر 

گردیده است. الزم به توضیح است براي ملک فوق با شماره درخواست 188508 و کد 
نوسازي 191-10488-2-1  به صورت غیابی و با متراژ حدودي 80 مترمربع گزارش تخلف 
گردیده و براي آن راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1395/09/24 مبنی بر تخریب بنا 

صادر گردیده است و حالیه گزارش مجدد با توجه به کد نوسازي صحیح به شماره 
.137-10488-2-1 می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و  مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% و برابر 
:نقشه برداري ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 8.8 مترمربع -
احداث انباري در حیاط خلوت به سطح 7.27 مترمربع خارج تراکم -

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 84.74 مترمربع -
حذف طبقات مسکونی و احداث بالکن در نیم طبقه به سطح 12.90 مترمربع -

.با توجه به تخلف کمتر از 5 % مشمول تبصره 7 نمی گردد
.ضمناً سال وقوع تخلف 1383 می باشد

برابر خط پروژه شماره 3-1 مورخ 1395/06/14 به سطح 11.20 مترمربع در تعریض بلوار 51 
.متري قلی پور قرار دارد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد 
.مورخ 1396/04/20 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

49
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 

1812787200(یک میلیارد و  هشتصد و  دوازده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت 
هزار و  دویست)ریال صادر می گردد.

جریمه 179.84  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21067 بدوي بلوار گیالن  
انتهاي خ 
20 162

 متري گاز

1-1-10592-6-1-0-0 49
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 در خصوص اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 0.81 مترمربع به استناد تبصره 2 و با 
توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال ضریب  3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (960000 ریال ) راي به اخذ جریمه به مبلغ 2332800(دو میلیون و 
 سیصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 81.  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21067 بدوي بلوار گیالن  
انتهاي خ 
20 162

 متري گاز

1-1-10592-6-1-0-0 49
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 276,074,400(دویست و  هفتاد و  شش میلیون 

و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 164.33  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  329مورخ 93/12/24 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 4 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی و زیر بناي کل 
606.55مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال 

خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده و در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي 
: داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد

:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد 
اضافه بنا در همکف به سطح 35.96 مترمربع با توجه به حذف سایبان همکف و سایه  -1

 کنسول بالاستفاده
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 143.88مترمربع هرکدام بسطح  35.97  -2

 مترمربع
 افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 0.81مترمربع -3

.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد***
 .دیوار حایل بام اجرا شده است***

.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط پروانه الزامیست***
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 164.33مترمربع از تراکم اعطایی 

(تبصره 7) استفاده نموده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاریست . 
.مراتب جهت بروزرسانی گزارش و اقدام مقتضی تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد مورخ 96/11/08  عملیات  ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه تقاضاي 
صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 

. صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ 56458750(پنجاه و  شش 
میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 14.57  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21068 بدوي استاد سرا   
ستوده

1-2-10030-90-1-0-0 49
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  200 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  292.99 مترمربع در 2.5 طبقه و 

در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه 
همکف می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده بسطح 14.57 متر مربع 

داراي توسعه بنا می باشد. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور 
.دستور تقدیم می گردد

با توجه به اینکه نقشه اجرایی فاقد سایبان می باشد. لذا مساحت سایبان تشویقی بسطح 
.1.30 متر مربع از زیر بنا حذف گردید

درخصوص گزارش شهرداري منطقه1 رشت بطرفیت آقاي آرش قلی زاده و شرکاء  
مبنی بر تخلف ساختمان بشرح اضافه بنا در همکف  کاهش فضاي راه پله و افزودن آن 

به سطح مفید  جمعا به متراژ 24.7 مترمربع؛ با عنایت به محتویات پرونده ومدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري  که جملگی حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد  اما 
بلحاظ عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  2  برابر ارزش به مبلغ 165984000
(یکصد و  شصت و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد

جریمه 24.7  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/06 1/96/21069 بدوي پارك 
نیکمرام خ 
وحدت  ك 

مهربان

1-2-10093-8-1-0-0 49
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 11 مورخ 1396/04/25 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 675.53 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

-- :شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 16.21 مترمربع -1

کاهش راه پله در همکف و افزودن آن به بناي مفید به سطح 8.49 مترمربع -2
الزم به توضیح است ملک فوق همباد با اعیان ساختمانهاي مجاور ( حد شمال و جنوب ) اجرا 

.گردیده است

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

49
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در خصوص اعتراض آقاي حسن نصر رمزي نسبت به راي بدوي شماره 1.96.19903 
مورخ 96.2.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض، در خصوص اعالم سال وقوع تخلف ؛ نظر به اینکه 
شهرداري در گزارش جدید  سال وقوع تخلف را 1349 اعالم نموده ؛ فلذا بلحاظ 

موقعیت قرار گیري ملک در  منطقه سیاه اسطلخ  و احداث بنا پیش از اعالم طرح 
تفضیلی شهر رشت ؛ ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد ؛ضمن نقض راي بدوي ، از حیث 

قلع ؛پرونده قابلیت طرح و رسیدگی ماهیتی نداشته و شهرداري برابر مقررات به 
موازین قانونی خود عمل نماید

سایر 66.15  0
 

55000  , 1349 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21070 تجدید 
نظر

اول سیاه  
اسطلخ خ 

خوش نشین
 

1-2-10148-52-1-0-0 500

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي و برابر نقشه برداري ارائه 
شده به سطح عرصه 196.32  مترمربع مشتمل بر ساختمان مسکونی یک اشکوبه به سطح 
58.07 مترمربع و انباري و سرویس بهداشتی جداساز به ترتیب به سطح 5.12 مترمربع و 

2.96 مترمربع با توجه به کاربري کالً خارج تراکم با اسکلت آجري و قدمت سال 1349 برابر 
..فیش برق پیوستی می باشد

از بابت موارد تخلف به مساحت 66 مترمربع  داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
.1/96/19903 مورخ 1396/02/19 مبنی بر صدور راي تخریب می باشد

حالیه با توجه به نامه مدیریت منطقه یک شهرداري به شماره ش ر - 73632 مورخ 
1396/04/19 با توجه به اینکه گزارش بصورت تخمینی و غیابی بوده و راي بدوي نیز بز همان 

.اساس صادر شده نیاز به بررسی مجدد می باشد
حالیه براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد اظهار نظر کارشناس واحد خط پروژه که ثبت سیستم شده است ملک مذکور کال 
.در حریم رودخانه می باشد فلذا کلیه اعیانات خارج از تراکم می باشد

مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

500

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ابراهیم شمسایی و شرکا  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 8.41 متر مربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 42436800(چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  سی و  
شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 8.42  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21073 بدوي جاده انزلی 
کوي امام 

رضا(اسماعی
ل اباد) 
چهارم 

محراب یک

1-1-10507-12-1-0-0 501

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 99.58 ) راي به اخذ 
جریمه  فاقد وجاهت قانونی است

سایر 99.58  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 179 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی با 

.زیربناي 450/62 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 23/60 متر مربع (هر طبقه 5/90 متر مربع)-1
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 78/37 متر مربع بهمراه -2

تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 27/11 متر مربع
کاهش سطح راه پله به بام بمیزان 1/2 متر مربع-3

.کسري پارکینگ ندارند
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت حدوداv 8/42 متر 
مربع داراي رأي بدوي بشماره 1/96/21073 مورخ 1396/08/13 و پرونده در واحد تخلفات 

.میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

501

به استناد تبصره 2 و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی بارعایت اصول فنی (تأئید 

استحکام بنا) و شهرسازي (عدم مزاحمت و مشرفیت) و باتوجه به موقعیت ملک از 
نظر مکانی ... راي به جریمه به مبلغ 595,098,500(پانصد و  نود و  پنج میلیون و  نود 

و  هشت هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 133.73  1.25
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/21075 بدوي 0-0-1-93-10149-1-1 گلسار 161  502

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  486 مورخ  
85/12/28 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی و بازیربناي 598.50 مترمربع 
میباشد.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.داراي تخلفات ساختمانی برخالف مدلول 

: پروانه بشرح ذیل می باشد
افزایش ارتفاع در همکف و تبدیل پیلوت به استخر و تاسیسات  به سطح 126.36مترمربع  -1

.که مقدار 71.19 مترمربع مازاد بر  35% تاسیسات درهمکف بوده است
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 49.11 مترمربع-2

 افزایش بنا درهمکف به سطح 7.25 مترمربع -3
 افزایش بنا درطبقه اول به سطح 6.18 مترمربع-4

عدم رعایت عرض حیاط خلوت (عرض حیاط خلوت از 1.80 تا 2 متر متغیر میباشد)
تغییر اسکلت سازه از بتن آرمه به فلزي

کاهش بنا درطبقه دوم به سطح 52.14 مترمربع
.رعایت پارکینگ می گردد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان 
..تقدیم میگردد

502

در خصوص اعتراض خانم شهربانو ترومیده نسبت به راي شماره  1.92.2577 مورخ 
92.8.20 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض؛ و با توجه به مفادپروانه اصداري از بخشداري که داراي 
مجوز بصورت 2 طبقه روي پیلوت و از بابت بناي مسکونی واقع در طبقه سوم نیز 

داراي راي شماره 92.80.43.4227 مورخ 92.12.12 برابر دادنامه ماده 99 استانداري 
گیالن می باشد ؛ لذا اعضاء کمیسیون با مداقه در محتویات پرونده ضمن نقض راي 
بدوي ؛ موضوع تخلف را ماهیتاً مورد بررسی ندانسته و از این حیث سالبه به انتفاء 

موضوع می باشد

سایر 415.52  0
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21081 تجدید 
نظر

پستک  
کوچه 25 
  فرعی 10

1-1-10183-116-1-0-0 50
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :شالیزارمنبع برداشت اطالعات

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف راي به جریمه به مبلغ116,802,000

(یکصد و  شانزده میلیون و  هشتصد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 15.45  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/25 1/96/21084 بدوي خ.سعدي خ 
سعدي ك 
فالحتی 
نسیم 1 
فالحتی 

نسیم

1-2-10686-38-1-0-0 504

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  156 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  488.75 مترمربع در 3.5 طبقه 
و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون می 
باشد. به استناد نقشه معماري ارائه شده تا این مرحله بسطح 15.45 متر مربع داراي افزایش 

سطح می باشد. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 280,845,600(دویست و  هشتاد میلیون و  هشتصد و  چهل و  

پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 167.17  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/07/01 1/96/21085 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 

زمینهاي 
  احمدپناه

1-1-10583-2-1-0-0 50
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 
ضریب 2) جریمه بمبلغ 1,837,046,400(یک میلیارد و  هشتصد و  سی و  هفت 

میلیون و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 273.37  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 1393/06/12 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 559.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل 
:نمودند

اضافه بنا در همکف به سطح 43.13 مترمربع -
 تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به صورت احداث 2 باب مغازه به سطح 40.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 220.52 مترمربع ( هر طبقه 55.13  -
مترمربع )

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.89 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.67 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

6.16 متر مربع ( هر طبقه 1.54 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 167.17 متر مربع ( تبصره 7) -

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
*********************************************************

**
از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر ماده  صد مورخ 1396/07/01 مبنی بر تخریب مغازه 

.ها می باشد
حالیه طی آخرین بازدید صورت گرفته عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در خصوص 
تخریب مغازه ها اجراي حکم صورت گرفته است. ضمنا ً در خصوص کاهش سطح راه پله 

نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.67 متر مربع و 
در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 6.16 متر مربع ( هر طبقه 1.54 متر مربع )، با توجه به 

.اشتباه محاسباتی این آیتم از خالف باید حذف گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

50
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 2,262,036,000(دو میلیارد و  دویست و  شصت و  دو میلیون و  سی و  
شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 269.29  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/05 1/96/21086 تجدید 
نظر

رشت 
دیلمان 
شهید 
بهشتی

1-1-10465-2-1-0-0 506

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 549.29 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 89- 11/11/1395 مبادرت 

به احداث بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 549.29 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده یک قطعه زمین مشتمل بر خانه ویالیی متروکه می باشد که براي 
آن پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره  89 مورخ  95/11/11 با زیر بناي کل  549.29 

مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در  3 واحد مسکونی صادر گردیده است. مالک 
قبل از دریافت پروانه احداث بنا مرحله دوم اقدام به احداث بنا نموده که عملیات ساختمانی 

در مرحله سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول 
:پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 63.68 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 191.04 مترمربع ( هر  -2

طبقه 63.68 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 14.57 متر مربع  که از این مقدار بسطح 6.71 متر مربع از  -3

.بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع مشمول اخذ عوارض درآمدي نیز می باشد
با توجه به عدم اخذ پروانه مرحله دوم تا این مرحله، کل زیر بناي مجاز پروانه بسطح   -4

.549.29 متر مربع بوده به عنوان داخل تراکم  گزارش می گردد
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به بازدید مورخ 96/9/23 مشاهده گردید که عملیات ساختمانی به پایان  ***
***.رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 422,956,800(چهارصد و  بیست و  دو میلیون و  نهصد و  
پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 62.94  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21088 تجدید 
نظر

بیستون خ.  
صفاري  

حنیفه پور

1-2-10047-1-1-0-0 50
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 1395/08/23به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 375.05 مترمربع  و پروانه احداث بناي مرحله دوم مورخ 1396/03/01 در حد 

اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این 
:مرحله برابر نقشه هاي ارائه شده داراي اضافه بنا به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 2.28 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 62.94 ( هر طبقه 20.98 مترمربع ) -

کاهش زیرشیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 20.76 مترمربع
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حمید حامدي شیجانی محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 54/76 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 275990400(دویست 

و  هفتاد و  پنج میلیون و  نهصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 54.76  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21089 بدوي علی اباد   
شهید 
ایرونی

1-2-10209-22-1-0-0 50
8
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 151 مورخ 95/12/28
 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 451/96 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 4/93 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 38/19 متر مربع (هر طبقه 12/73 متر مربع)-2

 توسعه راه پله به بام بمیزان 3/32 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/08 متر مربع و طبقات -4

بمساحت 6/24 متر مربع (هر طبقه 2/08 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه تعداد 3 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که طبق نقشه ارائه شده تأمین گردیده 
است.(پارکینگ هاي شماره 2 و 3 بصورت تزاحمی)

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/08/13 و پرونده در واحد خالف 
.میباشند

توضیح اینکه با توجه به حذف سایبان در همکف بمساحت 7/80 متر مربع داراي اضافه بناي 
.همزمانساز میباشند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 311467 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

50
8

در خصوص اعتراض آقاي اسماعیل سنگجویی نسبت به راي شماره  1.95.19612 مورخ 
95.12.10   صادر ه از کمیسیون بدوي شعبه 3 مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  

مبادرت به احداث بناي مسکونی بصورت 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی بدون مجوز 
شهرداري با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به 

شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره4  
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی 

نسبت به بناي داخل تراکم  بمساحت 34.98  متر مربع به مبلغ 787050(هفتصد و  
هشتاد و  هفت هزار و  پنجاه) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 34.98  0.1
 

225000  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21090 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي 
کوچه 

فالحتی 
کوچه 
هشتم

1-2-10747-9-1-0-0 509
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص بناي مازاد بر تراکم به متراژ 166.98 مترمربع مستندا به تبصره 2ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

56,355,750(پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار و  هفتصد و  
پنجاه) ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  

مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي 
پروژه می باشد

جریمه 166.98  1.5
 

225000  , 1379 طبقه مازاد بر تراکم 1396/07/01 1/96/21090 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي 
کوچه 

فالحتی 
کوچه 
هشتم

1-2-10747-9-1-0-0 509

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 71.05 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی با زیربناي کل 

201.96 مترمربع می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 
:ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 67.32 مترمربع ( 34.98 در حد تراکم و 32.34  خارج  -
تراکم )

احداث 2 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 134.64 مترمربع  -
( هر طبقه 67.32 مترمربع )

.برابر خط پروژه شماره 4-1 به سطح حدود 7.45 مترمربع در تعریض قرار دارد
.اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق پیوستی 1379 می باشد
الزم به توضیح است ملک فوق به صورت غیابی و بازیربناي 240 مترمربع داراي سوابق 

گزارش تخلف بوده و براي آن راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1395/12/10 مبنی بر 
.تخریب بنا صادر گردیده است

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/03/03 ، درخواست بررسی دقیق 
.تخلفات صورت گرفته را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به گزارش تکمیلی شهرداري طی شماره ش 
ر - 127909 مورخ  1396/06/29 مبنی بر اینکه اضافه بناي صورت گرفته کمتر از 0/5 

درصد و مشمول تبصره 7 نمی گردد لذا راي بدوي نسبت به تراکم اعطائی بدلیل اینکه 
قابلیت رسیدگی در کمیسیون را نداشته نقض و جریمه منتفی میگردد و در خصوص 

سایر  تخلفات به مساحت 55/28 متر مربع با توجه به دفاعیات معترض وموقعیت 
مکانی ملک نقض و راي به جریمه با ضریب دو برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 

(1395) بمبلغ 371481600(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  
یک هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 55.28  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/21094 تجدید 
نظر

خ سعدي   
ك فالحتی 
نبش ك12

1-2-10690-86-1-0-0 510
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین داراي پروانه ساختمانی به شماره 
499 مورخ  94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت با زیرشیروانی  شامل  8 واحد مسکونی 

با زیر بنا کل 1354.11 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم بدون رعایت عقب سازي در طبقه 4 اقدام به احداث نموده ، عملیات 
ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي می باشد و با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 7.79 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 23.37مترمربع (هر طبقه 7.79 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 24.12 مترمربع که از این مقدار به سطح 16.33مترمربع عدم -

.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح  4.74 مترمربع -

برابر صورتجلسه مورخ 96/04/13 کارگروه منطقه یک و با استناد به بند 19 مورخ 92/08/05 
کمیسیون ماده 5 مشمول تبصره 7 نمی گردد و این گزارش اصالحی و جهت پاسخ به 

کمیسیون ماده صد می باشد .در مجموع ، اضافه بنا کمتر از 5 % می باشد . حالیه درخواست 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.طی بازدید 

. مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداري می باشد

510

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 72.94 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/07/04 1/96/21098 تجدید 
نظر

رشتیان  
-شهید 

رجایی فلکه 
جهاد 

زمینهاي 
فرهنگیان

1-2-10726-8-1-0-0 511

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 263,272,800(دویست و  

شصت و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 156.71  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000
(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
(تبدیل پیلوت به مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره 518 مورخ 96/5/16 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1500000000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 300000000(سیصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.53  1
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/04 1/96/21098 تجدید 
نظر

رشتیان  
-شهید 

رجایی فلکه 
جهاد 

زمینهاي 
فرهنگیان

1-2-10726-8-1-0-0 511

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  968,940,000(نهصد و  شصت و  هشت میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 230.7  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه 
احداث بنا به شماره 325 مورخ 1392/10/21 بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 
مسکونی و به انضمام زیر زمین و به مساحت کلی 568.85 مترمربع می باشد و حالیه با  

توجه به حذف زیر زمین در اجراء و با توجه به احداث یک باب مغازه در پیلوت از بابت اضافه 
بنا ها در همکف و طبقات و یک واحد کسري پارکینگ  داراي راي کمیسیون ماده صد می 

.باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مالحظه سوابق پرونده که راي صادره تخریب از ناحیه این 
کمیسیون با اعتراض معترض به موجب راي تجدیدنظر به شماره 1/92/16336 مورخ 

94/11/28 که به جریمه تبدیل گردیده است ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مابه التفاوت بناي تجاري به مساحت 1/5 متر مربع موضوع 

گزارش به شماره 1/33/104188 مورخ 96/08/27 پیرو سابقه با ضریب 4 برابر ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 7200000(هفت میلیون و  دویست 

هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 1.5  4
 

1200000  , 1389 تجاوز به معابر عمومی 1396/10/25 1/96/21101 بدوي بلوار قلی  
پور جنب 
کابینت 
  سازي

1-2-10756-1-1-0-0 512

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره131مورخ89/05/11بصورت2طبقه 
روي پیلوت بازیرشیروانی وبازیربناي284.80مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام 
رسیده که درخصوص افزایش بنا برخالف مدلول پروانه وخارج از طول60درصد به عمق متر 

وخارج از تراکم داراي سوابق گزارش واحدجلوگیري ازتخلفات ساختمانی وراي تخریب 
:.کمیسیون ماده صدمورخ90/09/09 بشرح ذیل میباشد

باال بردن ارتفاع پارکینگ از 2/4متر به3/3متر وتبدیل قسمتی از ان به یک باب مغازه به (1
مساحت 47مترمربع وعدم رعایت عقب سازي برابر ضوابط تجاري2)افزایش بنا در همکف به 
مساحت14/7 مترمربع 3)افزایش بنا در طبقات به مساحت 53/4مترمربع  که از این مقدار24

مترمربع کنسول به قسمت عقب سازي دارند 4)تبدیل زیرشیروانی به مساحت28/9 
مترمربع به یک طبقه مازاد به مساحت112 مترمربع که از این مقدار به مساحت7/1 مترمربع 
بصورت مابه التفاوت وبه مساحت83/1 مترمربع بصورت افزایش بنا میباشد که از این مقدار 

12مترمربع کنسول به قسمت عقب سازي دارند  5)یک طبقه مازاد دیگر به مساحت 60
....مترمربع 6)کسري یک واحد پارکینگ مسکونی

مجددا براساس نقشه برداري ونقشه معماري ارائه شده داراي سابقه گزارش تخلف  بشرح 
:ذیل میباشد

افزایش ارتفاع پیلوت از 2.40 به  3.60 متر-1
تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح45.09 مترمربع وفاقد بالکن-2

 افزایش درپیلوت بسطح11.46مترمربع-3
 افزایش بنادرطبقات1-2 بسطح22.92مترمربع-4

 کنسول غیرمجاز درمحوطه عقب سازي درطبقات 1-2 بسطح24.50مترمربع-5
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد بسطح109.01مترمربع که ازاین مقدار بسطح6-12.25

مترمربع کنسول غیرمجاز درمحوطه عقب سازي  نموده
یک طبقه مازاد دیگر بسطح62.83مترمربع-7

عدم رعایت عقب سازي براساس ضوابط تجاري دربلوار قلی پور بسطح19.88مترمربع-8
تعداد واحد مسکونی از2به4واحد افزایش یافته بعلت اجراي طبقه مازاد که مشمول -9
بخشنامه افزاش تعداد واحد مسکونی نمیگردد و رعایت پارکینگ براساس ضوابط سال 

.پروانه میگردد
.عدم رعایت پخ دوگذر درهمکف وطبقات بسطح1.50مترمربع میباشد-10

*********************************************************
****************************

... حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره برداریست

512

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره کمیسیون ماده صد  و 
...صدوردستور مقتضی ارسال میگردد

..گزارش فوق جهت به روز رسانی و انجام امور اداري ارسال میگردد ****

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت آقاي محمد بسام تولمی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف  و طبقات اول و دوم جمعا به متراژ 35.71  

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از 

سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي 
موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 35.71 متر مربع به مبلغ 
3481725(سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  یک هزار و  هفتصد و  بیست و  پنج) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 35.71  1.5
 

65000  , 1365 تبدیل غیر مجاز 1396/07/04 1/96/21105 بدوي علی اباد   
سعادت

1-2-10201-15-1-0-0 51
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 888 مورخ 1364/08/14 بصورت 
یکباب ساختمان 2 اشکوبه در یکواحد مسکونی با زیربناي 170 متر مربع صادر گردیده که 

.تاکنون پایانکار دریافت ننموده اند
: همچنین بابت

تبدیل قسمتی از همکف به پارکینگ بمساحت 18/50 متر مربع با ارتفاع حدوداv 1/85 متر-1
اضافه بنا در طبقات اول و دوم بمساحت 17/21 متر مربع-2

افزایش واحد هاي مسکونی از یکواحد به دو واحد-3
الزم به ذکر است که ابعاد پاسیو در حد شمال رعایت نگردیده و

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/21105 مورخ 1396/07/04 و پرونده در واحد خالف 
 .میباشند

الزم به ذکر است که در زمان ارسال گزارش مذکور پرونده فنی پالك مذکور در بایگانی 
موجود نبوده و پس از ارسال موارد مذکور جهت صدور رأي به کمیسیون پرونده فنی از 

بایگانی به واحد فنی ارسال گردید که پس از بررسی پرونده مشخص گردید که نقشه هاي 
اصالحی زمان پروانه داراي پارکینگ بوده بنابراین گزینه شماره 1 (پارکینگ بمساحت 18/5 

 .متر مربع ) بعنوان خالف ساختمانی محسوب نمیشود
.حالیه متقاضی درخواست اصالح رأي مذکور با توجه به توضیحات فوق را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

51
3

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مرتضی فالحتی محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 26/65 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

134316000(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  شانزده هزار ) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 26.65  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/07/04 1/96/21106 بدوي سعدي   
فالحتی-12

1-2-10690-15-1-0-0 514

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث که براي آن  پروانه شماره 390 مورخ 
94/12/27 بصورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1369.15 متر مربع  صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 
:شده، مالک داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول تا   -1
چهارم جمعاً به سطح 0.4 مترمربع ( هر طبقه 0.1 متر مربع)

  افزایش بنا به سطح 26.25 مترمربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم -2
در هنگام صدور پروانه به سطح 52.69 متر مربع در همکف و بسطح 162.22 متر مربع در  -3

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7) که با توجه به اینکه تخلف صورت 
.گرفته کمتر از 5 درصد کل زیر بناي مجاز پروانه بوده لذا مشمول جریمه نمی گردد

.رعایت پارکینگ بر اساس جانمایی نقشه پروانه صادره می گردد 
.ضمنا ً زیر شیروانی بسطح 23.15 متر مربع کاهش یافته است

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

514

در خصوص گزارش شهرداري ، مبنی بر تغییر کاربري ملک مسکونی به فضاي آموزشی 
،نظر به اینکه تغییر کاربري از شمول بند 24 ماده 55 و نیز تبصره هاي ماده صد 

شهرداري خارج می باشد لذا قابلیت طرح و رسیدگی در این کمیسیون را ندارد و به 
رد آن اظهار نظر می گردد .بدیهی است با توجه به مفاد گزارش شهرداري ،موضوع می 
تواند حسب مورد در کمیسیون مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري  مورد طرح و 

رسیدگی قرار گیرد . 

جریمه 290  0
 

130000  , 1375 تبدیل غیر مجاز 1396/07/04 1/96/21112 بدوي گلسار بلوار  
گیالن خ170

 

1-1-10420-16-1-0-0 515

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان دوبلکس با قدمت حدوداً 20 سال ، با زیربناي تقریبی 
290 مترمربع و در پهنه مسکونی میباشد . حالیه ساختمان بصورت مهدکودك مورد بهره 
برداري است . الزم به توضیح است گزارش فوق بصورت تقریبی بوده و پس از ارائه نقشه 

برداري و سایر مستندات قابل اظهار نظر مجدد میباشد . .مراتب جهت صدور دستور تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 566,832,000(پانصد و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  
سی و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 67.48  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21118 بدوي خیابان  
معلم  

افراشته

1-2-10009-77-1-0-0 516

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 94 مورخ 95/11/17 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 
1105.05 مترمربع و پروانه مرحله دوم  مورخ 95/12/09 میباشد، حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 10.61 مترمربع که از این مقدار 9.59 مترمربع احداث سایبان  -1
.همگن جهت تامین پارکینگ میباشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 3.06 مترمربع (هر طبقه 1.02 مترمربع)-2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 24.47 مترمربع که از این مقدار 23.45 مترمربع عدم -3

.رعایت عقب سازي در طبقه چهارم میباشد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.42 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 21.92  -5
مترمربع (هر طبقه 5.48 مترمربع)

.رعایت پارکینگ میگردد
.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است 

انباریهاي زیرشیروانی حذف گردیده و سطح راه پله به بام به سطح 50.02 مترمربع کاهش 
.یافته است

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1147910400(یک 
میلیارد و  یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  نهصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 170.82  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/21122 بدوي استادسرا   
بن بست 
دلزنده

1-2-10030-44-1-0-0 51
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا  (با توجه به 
تامین پارکینگ و همچنین احداث امالك مجاور بصورت 5 و6 طبقه درکوچه 

مذکورضرورتی بر قلع طبقه مازاد احرازنمیگردد) و با توجه به موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص یک طبقه مازاد   راي به جریمه به 

مبلغ1,197,504,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد و  چهار 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 178.2  2
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/16 1/96/21122 بدوي استادسرا   
بن بست 
دلزنده

1-2-10030-44-1-0-0 51
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 154مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 597.70 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به 

 :شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 42.61 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 127.83 مترمربع (هر طبقه 42.61 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.38 مترمربع -3

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 178.20 مترمربع در یک واحد مسکونی-4
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار 

.الزامیست
.داراي 11.43 مترمربع کسري فضاي سبز و 48.67 مترمربع کسري فضاي باز میباشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه احداث بنا مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

--------------
.علیات ساختمانی به اتمام رسیده است

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 106,299,000

(یکصد و  شش میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 15.24  2.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21123 بدوي ر شتیا ن 
انتهاي  ر 

شتیا ن 45 
متري 8 

متري

1-2-10463-8-1-0-0 51
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره 215 مورخ 95/12/28  با 
مساحت 416.25 مترمربع به صورت سه طبقه در دو واحد مسکونی می باشد. عملیات 

ساختمانی در مرحله  اتمام فنداسیون بوده که تا این مرحله  برابر نقشه معماري پیوست و 
.وضع موجود  داراي  اضافه بنا در همکف به مساحت 15.24 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است هرگونه تغییرات احتمالی پس از اجراي ستون ها و دیوار چینی در مراحل 
بعدي متعاقباً اعالم میگردد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور تقدیم می گردد

51
8

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي بهرام حسین پور و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ کاهش 

سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً  بمساحت 162.8 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1094016000(یک میلیارد و  نود و  چهار 

میلیون و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 162.8  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/11/28 1/96/21124 بدوي بیستون 
صفاري  بن 
بست نجفی

1-2-10043-87-1-0-0 519

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 119 مورخ 
1395/12/09 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 
 vزیربناي 1035/7 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبال
بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 30/10 متر مربع (در مرحله اجراي فونداسیون) داراي رأي 

.کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/03/27 و پرونده در واحد خالف میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 11/46 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 132/66 متر مربع (هر طبقه 44/22 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 40/91 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/17 متر مربع و طبقات -4

3.2.1 بمساحت 9/51 متر مربع (هر طبقه 3/17 متر مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده)
الزم به ذکر است که بمساحت 6/68 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین 

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
(الزم به توضیح است که با توجه به جانمایی فضاي سبز در سایت پالن ارائه شده بمساحت 

43 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند.)
.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 298635 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است ******

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

519

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 0.75 

برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 71842500(هفتاد و  یک میلیون 
و  هشتصد و  چهل و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 30.9  0.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21125 بدوي رشتیان - 
کوچه 

مصیبی - 
انتهاي 
 کوچه

1-2-10234-65-1-0-0 520

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم  بشماره 6 مورخ 
1395/04/05 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 337.99 متر مربع 

صادر گردیده و حالیه طی بازدید میدانی عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و 
.سربندي می باشد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از مدول پروانه و به 
:شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در همکف به مساحت 10.30 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.30 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.30 مترمربع -3
. کاهش بناي راه پله آخر به مساحت 0.55 مترمربع -4

اظهار نظر در مورد کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا پس از نصب درب سواره رو قابل بررسی 
.می باشد

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 0.86 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

520

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 234000000(دویست و  سی و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 234.05  0
 

1000000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/05 1/96/21128 تجدید 
نظر

جاده 
پیربازار 

فخب جنب 
مغازه 

آلومینیم 
 سازي

1-1-10636-21-1-0-0 521

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 200,000,000(دویست میلیون ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

1000000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده قبال داراي گزارش جهت پاسخ استعالم دفترخانه بشرح ذیل بوده 
: است

به صورت یکباب خانه مسکونی یک اشکوبه و حمام و سرویس جداساز داراي سند اعیانی به 
مساحت 235.13مترمربع که داراي پروانه روستایی بشماره 4400-1370/9/20 با زیربناي 56 

مترمربع می باشد که مابه التفاوت بناي موجود 16.35مترمربع می باشد (کل زیربنا حدود 
72.35مترمربع) و کل بناي مذکور در حد تراکم است و اسکلت ساختمان بلوکی و بصورت 
یکدست ساز (با قدمت پروانه) می باشد و برابر مکاتبات شهرداري منطقه با اداره کل راه و 

ترابري استان بشماره 45037-1384/12/23 به پیوست ، حریم راه مذکور از اکس جاده 17.5
متر تعیین شده و با توجه به اینکه ساختمان مسکونی در فاصله 21.90 متري محور راه و 

خارج از حریم راه قرار داشته و دیوار محوطه در فاصله  8.5 متري محور راه و درداخل حریم 
قانونی قرار دارد و با توجه به قدیمی بودن ساختمان نقل و انتقال پالك ثبتی فوق برابر 

. کروکی پیوست بدون ساخت و ساز جدید بالمانع اعالم گردیده است
حالیه مکان فوق به تجاري تبدیل شده و بصورت کارگاه نجاري درحال بهره برداریست  و 

: گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
 افزایش بنا در همکف بسطح 146.25مترمربع بصورت تجاري با پوشش صد در صد

 تبدیل مسکونی به تجاري بسطح 72.35 مترمربع
 افزایش ارتفاع با تقویت اسکلت  و استفاده از مصالح فلزي

  احداث بالکن تجاري بسطح 15.45مترمربع با پوشاندن روي سرویس بهداشتی موجود
.  تعداد 4 باب کسري پارکینگ دارد

برابر خط پروژه 2-1 مورخ 96/01/21 بسطح حدود 95.45 مترمربع در تعریض خیابان ، کوچه 
هاي بن بست و حریم رودخانه قرار دارد  حالیه تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارد . 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

521

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 18632550000(هجده میلیارد 

و  ششصد و  سی و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 422.95  0
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/21129 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 
خ 169 - 
ساختمان 

169 

1-1-10124-1-1-0-0 52
2

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ راي به 

جریمه به مبلغ 2016000000(دو میلیارد و  شانزده میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 300  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ2,142,100,800(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  دو میلیون و  یکصد هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 212.51  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/16 1/96/21129 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 
خ 169 - 
ساختمان 

169 

1-1-10124-1-1-0-0 52
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه توسعه بنا -  تجاري مسکونی - بشماره 88 مورخ 95/11/06 
بصورت دو باب مغازه که یک باب داراي بالکن و طبقات بصورت دو واحد مسکونی دوبلکس و 

تریبلکس با زیربناي کل 791.34 مترمربع می باشد که حالیه مالک برخالف مدلول پروانه 
اقدام به توسعه و احداث نموده است .عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاریست و تخلفات 

: برابر نقشه برداري ارائه شده بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 73.21مترمربع-

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پارکینگ و پیلوت به تجاري بسطح 119.22-
 مترمربع

 افزایش تعداد مغازه از دو به سه باب-
 تغییر جانمایی راه پله مسکونی با توجه به احداث آسانسور-

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 75.29مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي -
 مفید در این طبقه بسطح 2.78مترمربع

اضافه بنا در بالکن تجاري بسطح 44.35 مترمربع-
 تبدیل کل طبقه اول به تجاري بسطح 259.38 مترمربع-

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 41.52 مترمربع که از این مقدار بسطح 25.73 مترمربع تراس -
روباز می باشد (در دو واحد مسکونی ) و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در 

 این طبقه بسطح 1.71 مترمربع
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 11.62مترمربع در یک واحد مسکونی-

 اضافه بناي راه پله تا بام بسطح  6.38 مترمربع-
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به سه واحد که دو واحد در طبقه 2 و یک واحد در طبقه -

. سوم قرار دارد
درخصوص کسري پارکینگ برابر ضوابط جاري براي مسکونی و تجاري  تعداد  14واحد -

پارکینگ مورد نیاز است که با توجه به پرداخت دو واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان 
 . پروانه تعداد 12 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

. ضمنا فضاي خالی جنب آسانسور در محاسبات طبقات لحاظ نشده است-
حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند . ضمنا مغازه ها  فعال فاقد هرگونه فعالیت 

. می باشد .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

52
2
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/04 1/96/21130 بدوي حسین آباد 
منفرد 

دوست  26

1-2-10284-33-1-2-0 52
3

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به مشهودات اعضاي کمیسیون در 
معاینه از ملک و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد 

تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري، حکم  به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  152,985,000

(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 19.74  2.5
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت یکواحد آپارتمان در طبقه 
دوم بانضمام پارکینگ و انباري که مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از انباري به 

یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت  14/70 مترمربع نموده اند که بابت آن داراي رأي 
.کمیسیون بدوي مورخ 1376/02/09 و پرونده در واحد خالف میباشند

همچنین مجدداv از بابت توسعه بناي تجاري بمساحت 19/74 متر مربع بصورت تبدیل انباري 
به تجاري داراي رأي بدوي بشماره 1/94/10306 مورخ 1394/01/25 مبنی بر تخریب میباشند 

. که مالک راسا اجراي حکم نموده و پرونده خالف مختومه گردیده است
حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک مجددا اقدام به توسعه بنا بسطح 19.74 مترمربع 

والحاق آن به مغازه نموده و تقاضاي طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد را دارند برابر 
ضوابط یک باب کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت ضمنا واحد تجاري مذکور با فعالیت 

.خرازي در حال بهره برداریست . مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 176,702,400(یکصد و  

هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 105.18  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21132 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  

نرگس

1-2-10078-37-1-0-0 52
4
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم را به ضریب 1.75 برابر تقلیل و 

دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  847,602,000(هشتصد و  
چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  دو هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 144.15  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21132 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  

نرگس

1-2-10078-37-1-0-0 52
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 
پنجم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

597,324,000(پانصد و  نود و  هفت میلیون و  سیصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 71.11  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 179 مورخ 1393/09/12 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 556/70 مترمربع (با 

استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري 
: بوده و بابت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 18/99 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 125/16 متر مربع ( هر طبقه 31/29 متر مربع)-2

حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد بمساحت 71/11 متر مربع (به کسر راه پله به بام)-3
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 38/62 متر مربع مربوط به تراس غیر 

.مسقف اختصاصی میباشد
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 105/18 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4

اعطایی
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/07/04 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي آرش قلی پور و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 73/24 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
492172800(چهارصد و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) 

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 73.24  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 1/96/21138 بدوي حسین اباد   
پانزدهم

1-2-10217-19-1-0-0 52
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره   125 مورخ  95/11/16 با زیر بناي کل  674.16 مترمربع در 3.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. پس از آن در مرحله اتمام 
فنداسیون پروانه  مرحله دوم را دریافت نمودند. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می 
باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا 

نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 21.26 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی دوم جمعاً به سطح 42.52 مترمربع ( هر  -2
طبقه 21.26 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه سوم بسطح 3.57 متر مربع  متر مربع -3
توسعه زیر شیروانی بسطح 3.15 متر مربع که از این مقدار بسطح 0.34 متر مربع مشمول  -4

.عوارض درآمدي نیز می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در همکف به سطح 0.72 متر مربع و در طبقات اول تا دوم هر کدام 0.61 متر 
 مربع و در طبقه سوم 0.8 متر مربع

.داراي کسري فضاي باز بسطح 1.8 متر مربع می باشد. رعایت فضاي سبز می گردد -6
.رعایت پارکینگ می گردد /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 170,880,000(یکصد و  هفتاد میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21141 بدوي گلسا ر 190 
  

1-1-10134-11-1-0-0 52
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  19 مورخ  96/4/31 با زیر بناي کل  1118.35 مترمربع در 4.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي فنداسیون و کف ستون فلزي می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه 

شده بسطح حدود 16 متر مربع داراي اضافه بنا می باشد. ضمناً با توجه به اجراي کف ستون 
قصد تغییر اسکلت از بتن آرمه به اسکلت فلزي را دارند. درخواست صدور پروانه مرحله دوم 

.را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 597,038,400(پانصد و  نود و  هفت میلیون و  سی و  هشت 

هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 59.23  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21143 بدوي گلسار خ  
 10 126

متري سبز 
بن بست 

  اول

1-1-10202-6-1-0-0 52
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 91 مورخ 1395/12/11 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 615.15 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 297242 مورخ 1396/02/14

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و برابر نقشه هاي ارائه شده 
:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.1 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 42.3 مترمربع ( هر طبقه 14.1 مترمربع ) -2
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 0.34 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.49 

 متر مربع ( هر طبقه 0.83 متر مربع )
کاهش سطح اطاقک اسانسور و راه پله به بام به میزان 1.90 مترمربع -4

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
 .درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. مراتب جهت به روز رسانی 
.گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

52
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 99,742,500(نود و  نه میلیون و  هفتصد و  چهل و  دو هزار و  پانصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.87  2.5
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21144 بدوي گلسار خ    
124 چوالب

1-1-10390-82-1-0-0 52
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 25 مورخ 1396/05/05به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 297.27 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 10.56 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.31 متر مربع

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

52
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با ضریب 3.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

27,958,700(بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هفتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 72.62  3.5
 

110000  , 1374 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/21145 بدوي فخب اول  
خ شهید 
نوروزي 
جنب 

نانوایی 
  لواشی

1-1-10663-10-1-0-0 52
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
5713400(پنج میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.97  2
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 189 مورخ 
1364/02/02 به صورت مسکونی در 2 طبقه به مساحت 125مترمربع صادره از دهیاري 

(فخب) به نام مهدي حقدوست که در خصوص اضافه بنا و احداث 3 باب مغازه با زیربناي کل 
بسطح 31 مترمربع و  (( 1 ))  271.60 مترمربع که از این مقدار 3 باب مغازه به شماره فرضی
بسطح 8  (( 3 ))  بسطح 16مترمربع و مغازه به شماره فرضی (( 2 ))  مغازه به شماره فرضی
مترمربع به استناد صورتجلسه مورخ 1375/02/08 کمسیون ماده 100داراي سوابق در واحد 

 جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده با توجه به اینکه کاربري عرصه بصورت نوار تجاري می 

باشد و  بصورت یکدست ساز و با قدمت  بیش از 25 سال می باشد داراي اضافه بنا در همکف 
بسطح 12.97 مترمربع  که داراي توسعه سطح تجاري (با تبدیل مسکونی به تجاري بسطح 
29.85 مترمربع بوده ) بصورت مابه التفاوت مساحتی بشرح ذیل می باشد که مغازه فرضی 
داراي مابه   (( 2 )) داراي مابه التفاوت 18.19 مترمربع و  مغازه فرضی شماره  (( 1 )) شماره
داراي مابه التفاوت 10.46مترمربع که    (( 3 )) التفاوت 14.17مترمربع و  مغازه فرضی شماره
در مجموع بسطح 42.82 مترمربع داراي توسعه تجاري می باشد و همچنین داراي اضافه بنا 
در طبقه اول بسطح 13مترمربع می باشد. با شرایط فوق و سوابق کسري پارکینگ ,رعایت 
پارکینگ می گردد و به استناد واحد محترم خط پروژه رعایت عقب نشینی گردیده است و 

 .پالك فوق فاقد عقب نشینی است
.مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

52
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا وموقعیت 
مکانی به  با اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم درهمکف  راي به جریمه به مبلغ547,646,400(پانصد و  چهل 
و  هفت میلیون و  ششصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 54.33  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21156 بدوي 0-0-1-6-10100-1-1  گلسار 120 53
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 265 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1083.89 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اتمام فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 49.29 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف  به سطح 5.04 مترمربع -2

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

53
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,526,756(هفت میلیون و  پانصد و  
بیست و  شش هزار و  هفتصد و  پنجاه و  شش) ریال صادر می گردد. 

جریمه 34.31  1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21157 بدوي رشت- بلوار 
قلی پور- 
خیابان 
گلزاران 
-کوچه 
داوودي

1-2-10756-152-1-0-0 53
1

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  2069364(دو میلیون و  شصت و  نه 

هزار و  سیصد و  شصت و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 94.33  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس برابر سند و نقشه برداري ارائه 
شده به سطح 98.60 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 92.98 
مترمربع در همکف ( 58.67 مترمربع در حد تراکم و 34.31 مترمربع خارج تراکم ) و به 

سطح 35.66 مترمربع در نیم طبقه ( در حد تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. برابر خط پروژه 
شماره 12 مورخ 1396/07/01 به سطح 0.82 مترمربع در تعریض می باشد. درخواست پاسخ 
.استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و با اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات وطبقه مازاد(طبقه چهارم) راي به جریمه به 
مبلغ2641464000(دو میلیارد و  ششصد و  چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت 

و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 262.05  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/16 1/96/21165 بدوي گلسار  
 خیابان 101

1-1-10022-29-1-0-0 53
2

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 480.59 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 127- 95.12.21 مبادرت به 
احداث بنا نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به 

نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد

سایر 480.59  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 127 مورخ 1395/12/21 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 480.59 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 29.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 87.57 مترمربع ( هر طبقه 29.19 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم به سطح 137.26 مترمربع -

توسعه زیر شیروانی به سطح 5.25 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.5 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.28 

متر مربع ( هر طبقه 0.76 متر مربع )
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ  ***
.پروانه به سطح 480.59 به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد

درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 

مدلول پروانه طبقات ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,505,212,800(یک میلیارد و  پانصد و  پنج میلیون و  دویست و  دوازده هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 223.99  2
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/21170 تجدید 
نظر

گلسار  
خ125 کوچه 

ولیعصر

1-1-10117-3-1-0-0 53
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 34.46 3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 162,859,200(یکصد و  شصت و  دو 
میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.94  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 229 مورخ 92/10/5  با زیر بناي کل 440.17 مترمربع در 3.5 طبقه صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 

شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60%  تنها با رعایت حیاط خلوت 
:سرتاسري اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول حدوداً 4 متر -1
افزایش بنا در همکف به سطح  55.35 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2

افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح  166.05 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم  -3
( هر طبقه 55.35 متر مربع)

با توجه به اینکه طبقات اول و دوم هر کدام از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی  -4
مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (72.58 متر مربع) به کسر 
توسعه بنا در طبقات اول و دوم (55.35 متر مربع) بسطح  17.23 متر مربع مشمول تخلف 

.افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقات اول و دوم می گردد
اضافه بناي راه پله آخر به سطح  2.59 مترمربع -5

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 96.94 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند  -6
(تبصره 7)

.افزایش تعداد واحد ها از 4 به 5 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ می گردد -7
.داراي کسري فضاي باز بسطح 75.66 متر مربع جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد -8
ضمناً در زمان صدور پروانه بسطح حدود 5 متر مربع و به عمق حدود 0.35 متر  عقب  -9

نشینی داشته  که رعایت عقب نشینی بر اساس پروانه انجام نگرفته و عرض کوچه در محل 
.حدود 7.94 متر می باشد

.عرض حیاط خلوت سرتاسري 1.90 بوده و رعایت 2 متر نمی گردد -10

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

****.به استناد خط پروژه 2-1 مورخ 96/1/28 بسطح 1 متر مربع در تعریض قرار دارد ***

طی بازدید مجدد از محل در خصوص بند 10 عدم رعایت عرض حیاط خلوت به  ***

53
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استحضار می رسد که با توجه به اندازه گیري مجدد از روي نماي ساختمان تا روي ستون 
ساختمان روبرویی حدود 2.10 متر بوده که با در نظر گرفتن حدود 10 سانتیمتر درز انقطاع و 

با توجه به ضخامت دیوار پیرامونی ملک که حدود 37 سانتیمتر بوده لذا رعایت دو متر حیاط 
**** .خلوت سرتاسري گردیده است

از بابت موارد فوق داراي راي  تجدید نظر مورخ 96/8/9 کمیسیون ماده صد می باشد.  
عملیات در مرحله بهره برداري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. گزارش حاضر جهت 

.بروز رسانی می باشد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ118389600(یکصد و  
هجده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 23.49  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21177 بدوي پشت  
مجتمع 
آزادگان 
زمینهاي 
 فالحتی

1-2-10364-6-1-0-0 53
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 128 مورخ 1395/12/21 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 525/85 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
توضیح اینکه داراي پروانه مرحله دوم بشماره 308830 (در مرحله ستونگذاري همکف) 

.میباشد
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 5/88 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 17/61 متر مربع (هر طبقه 5/87 متر مربع)-2

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/21177 مورخ 1396/08/20 و 

.پرونده در واحد خالف میباشند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است ******

مراتب با توجه به درخواست پروانه مرحله سوم بحضور تقدیم میگردد.(بروزرسانی)
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ213385200(دویست و  سیزده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  

پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.29  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21178 بدوي علی آباد  
کوي 

احمدیان 
فالحت 
دوست

1-2-10241-2-1-0-0 53
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 121 مورخ 
1395/12/15 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
.با زیربناي 634/56 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 8/6 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 25/86 متر مربع (هر طبقه 8/62 متر مربع )-2
 کاهش زیرشیروانی بمساحت 5/71 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي مازاد بر تراکم بمساحت 1/20 متر مربع بصورت احداث انباري بیش از 5 
.متر مربع در زیرشیروانی میباشند

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت -4
1/83 متر مربع (هر طبقه 0/61 متر مربع)

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
 همچنین داراي  کسري حد نصاب فضاي باز بمساحت 32/87 متر مربع و

.تاکنون فضاي سبز در حیاط تأمین نگردیده ولی در نقشه ها لحاظ گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 298436 میباشند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

53
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 59,892,000(پنجاه و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  

دو هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 38.64  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21179 بدوي بلوار رجایی 
  بن بست 
11 متري

1-2-10106-5-1-0-0 53
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  132176250(یکصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.85  0.75
 

3100000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 342 
مورخ 93/12/26 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 2 

واحد مسکونی و بازیربناي 260.59 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه ارائه شده داراي 
:بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.70 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 0.14  -2

مترمربع (هر طبقه 0.70 مترمربع)
احداث طبقه مازاد به سطح 54.75 مترمربع که با واحد طبقه دوم به صورت دوبلکسی -3

.بوده و تنهاراه دسترسی راه پله مشاعی میباشد
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی  -4

.میباشد
داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 38.64 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده و از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.با توجه به نقشه هاي ارائه شده قسمت جنوبی طبقه 
.دوم تاکنون سربندي نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

53
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,307,376,000(یک میلیارد و  سیصد و  هفت میلیون و  سیصد 
و  هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 155.64  2.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21180 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
زمینهاي 
احمد پناه 
روبروي 

بوستان 19

1-1-10463-17-1-0-0 53
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 132.35مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 222,348,000
(دویست و  بیست و  دو میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 132.35  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص      75.09  متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد

جریمه 75.09  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/08/09 1/96/21180 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
زمینهاي اح

1-1-10463-17-1-0-0 53
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  384 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  564.04 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.06 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 33.48 متر مربع که از این مقدار بسطح  -2
.3.12 متر مربع بصورت سایبان جهت تامین پارکینگ میباشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 116.76 مترمربع (  -3
هر طبقه 29.19 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 1.08 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

4.32 مترمربع ( هر طبقه 1.08متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه از یک  -5
واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی طبقه 

چهارم (105.36 متر مربع) به کسر توسعه بنا و کاهش راه پله در طبقه چهارم ( 30.27 متر 
.مربع) بسطح 75.09 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

کاهش زیر شیروانی بسطح 18.72 متر مربع -6
حذف اتاقک راه پله و آسانسور در باالي زیر شیروانی بسطح 22.41 متر مربع -7

در هنگام صدور پروانه به سطح 132.35 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -8
نموده اند ( تبصره 7)

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -9

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد ***

53
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 83,490,750(هشتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  نود هزار و  هفتصد و  
پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.39  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21194 بدوي بلوار قلی  
پور- 20 
متري 

گلزاران  گل 
سرخ

1-2-10717-21-1-0-0 53
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام فونداسیون و ستون هاي 
انتظار طبقه همکف  که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 170 مورخ1395/12/28 
و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 557.49 مترمربع می 

باشد و تاکنون پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت ننموده است و حالیه با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم  در همف به مساحت 15.39 

.مترمربع می باشد
(( الزم به ذکر است که اضافه بناي همکف فعال بدون احتساب سایه کنسول همکف محاسبه 

شده است.))
متقاضی تا این مرحله با توجه به نقشه هاي معماري آسانسور را اجراء ننموده است.مراتب 

.جهت دستور تقدیم می گردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تبدیل زیرشیروانی به طبقه مازاد ، به مبلغ  248077500(دویست و  چهل و  هشت 

میلیون و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.35  1.5
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/06 1/96/21197 بدوي شالکوه کوه  
 یخ

1-1-10397-631-1-0-0 53
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 431 مورخ 1392/12/27 به صورت 2.5 طبقه با 1 باب مغازه و بالکن و 
پروانه اصالحی مورخ 1393/10/07  با زیر بناي 331.71 مترمربع و گواهی عدم خالف به 

شماره 176209مورخ 1393/11/19صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار، زیربنا نسبت به سوابق 

:داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد
تبدیل زیر شیروانی با توجه به حذف انباري و تاسیسات به یک طبقه مازاد به سطح  -

53.35 مترمربع
رعایت پارکینگ گردیده است ( 1 واحد 1 پارکینگ ) نماي جانبی به صورت سیمانکاري اجرا 

گردیده است. ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.60 متر می باشد. معابر پاك سازي گردیده، 
 .صندوق پست نصب شده است

درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

53
9

با توجه به تغیر کاربري غیر مجاز ونظر به اینکه نامبرده هیچگونه مدرکی دال بر 
احداث و استفاده تجاري قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر رشت و قبل از 

تصویب بند24 ماده55 قانون شهرداري مصوب(52/5/17) ونیز گواهی دال بر اخذ 
مجوز تجاري از شهرداري ارائه وابرازننموده مستندا به تبصره ذیل بند24ماده55 

مصوب1334 قانون شهرداري ضمن اعاده وضع به حال سابق ، حکم به تعطیل محل 
تخلف حداکثر ظرف مدت10 روز صادرمیگردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

475  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21200 بدوي 0-0-1-6-10168-1-1  گلسار یاس 540

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت ساختمان دو طبقه روي پیلوت می باشد که داراي پروانه و 
پایانکار بصورت مسکونی می باشد حالیه تبدیل به پیش دبستانی و دبستان دخترانه غیر 
دولتی مفاخر گیالن شده و در حال بهره برداریست . برابر راي بدوي کمیسیون ماده صد 

بشماره 21200-96/08/09 ضمن اعاده وضع به حال سابق حکم به تعطیلی محل تخلف صادر 
. شده لکن همچنان داراي فعالیت قبل می باشد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/16 1/96/21201 بدوي قلیپو ر ك  
پروین 

اعتصامی  
روبروي 

بیمارستان 
پارس

1-2-10356-63-1-0-0 541

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,197,440,000(دو 
میلیارد و  یکصد و  نود و  هفت میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 261.6  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ملک مورد نظر داراي پروانه (نسقی) بشماره 688 مورخ 91/12/28 بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 277 مترمربع (بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) 

صادرگردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد.طبق نقشه برداري ارائه شده 
: برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم داراي

اضافه  بنا در همکف بمساحت 39/17  متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 117/51مترمربع (هر طبقه 39/17 مترمربع)-2

 احداث  طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 104/92 متر مربع -3
احداث طبقه مازاد درطبقه پنجم بمساحت 90/92 مترمربع (بکسر راه پله به بام هنگام -4

صدور پروانه)
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور در طبقه پنجم بمساحت 46/28 متر مربع مربوط به 

.تراس غیر مسقف اختصاصی میباشد
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد-5

و تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی))
**************

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/96/22564 مورخ 1396/10/26
 بابت احداث طبقه پنجم (طبقه مازاد) بمساحت 90/92 متر مربع محکوم به تخریب و باقی 

موارد مبنی بر جریمه همچنین داراي رأي دیوان عدالت اداري بشماره 9709970904000525 
.مورخ 1397/02/29 (دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی) میباشند

 طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون درخصوص پیگیري مالک و بروزرسانی گزارش بحضور 

 .تقدیم میگردد

541
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 189,100,000(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد هزار ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 15.25  4
 

3100000  , 1395 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/08/06 1/96/21202 بدوي 0-3-1-2-10018-2-1  خ معلم  54
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه در همکف به سطح 22.60 مترمربع که داراي 
بالمانع شماره 14175مورخ 71/12/10و داراي مجوز احداث بالکن درحد 1/3به سطح 7.35 

مترمربع به شماره 1/33/72153 مورخ 87/08/09 می باشد. ضمناً داراي تابلو به ابعاد 0.9 * 
5.5 متر بوده که براي آن مورخ 1387/09/18 مجوز دریافت نموده است. حالیه مالک اقدام به 

توسعه بالکن به سطح 15.25 مترمربع ( خارج از 1/3 )و تبدیل آن به بالکن سراسري با 
مصالح بتنی و قدمت سال جاري نمودند. .مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی شاهی جعفرآباد محرز میباشد 

با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 27/2 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 1/25برابر ارزش معامالتی بمبلغ 105400000(یکصد و  پنج 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 27.2  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/21204 بدوي علی اباد  8 
 متري

1-2-10261-13-1-0-0 54
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري 
داراي پروانه به شماره 230 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی  با 

زیر بناي 239.05 مترمربع  میباشد. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف 
  :ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.39مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 12.39مترمربع -2

که از بابت 12.91 مترمربع در همکف  و 12.91 متر مربع در طبقه اول داراي راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جریمه میباشد

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 12.39 مترمربع -3
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 14.81 مترمربع (که از این مقدار 13.13 مترمربع توسعه  -4

انباري در زیرشیروانی میباشد)
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

مازاد برتراکم به سطح 13.13 مترمربع ناشی از انباریهاي بیش از پنج مترمربع در 
زیرشیروانی- صرفا جهت اخذ عوارض درآمد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

54
3

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 195.15 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 152- 95/12/28 مبادرت 

به احداث بصورت 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 195.15  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21205 بدوي علی آباد-  
مسجد 

هاشمی  خ 
نبوت نبوت 

7

1-2-10183-69-1-0-0 54
4

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  310527000(سیصد و  ده میلیون و  پانصد و  بیست و  

هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 66.78  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  152 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  195.15 مترمربع در 2.5 طبقه با 
انبار زیر شیروانی و در یک واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سر 
بندي می باشد که مالک بدون اخذ پروانه مرحله دوم اقدام به احداث بنا نموده که به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات خارج از تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.74 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بسطح  5.94 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 36.93 متر مربع -3

توسعه زیر شیروانی بسطح 18.17 متر مربع که از این مقدار بسطح 15.14 متر مربع داراي  -4
.مابه التفاوت انباري بزرگتر از 5 متر مربع جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

با توجه به اینکه در مرحله اتمام فنداسیون بدون اخذ پروانه مرحله دوم اقدام به احداث  -5
طبقات نموده ، لذا کل زیر بناي مجاز پروانه بسطح 195.15 متر مربع به عنوان اضافه بناي در 

.حد تراکم اعالم می گردد
رعایت پارکینگ گردیده است. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

54
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی سوم ، 
جمعا به مبلغ  912105600(نهصد و  دوازده میلیون و  یکصد و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 155.12  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21210 بدوي خ معلم ك  
  ملکوتیان

1-2-10007-27-1-0-0 54
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
443856000(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 66.05  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 18816000(هجده میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 11.2  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21210 بدوي خ معلم ك  
  ملکوتیان

1-2-10007-27-1-0-0 54
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره بشماره 407 مورخ 
94/12/25 با زیربناي 866.22 مترمربع میباشد .عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت 
و سربندي و سفتکاریست و تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

: هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 38.78 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 116.34مترمربع (هر طبقه 38.78 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه چهارم با توجه به عدم رعایت عقب سازي بسطح 66.05 مترمربع که از این 

. مقدار بسطح 26.76 مترمربع بصورت تراس روباز در این طبقه می باشد
 کاهش راه پله تا بام بسطح 1.85 مترمربع

. بسطح 11.20مترمربع از تبصره 7 استفاده شده است
 رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد

.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط پروانه الزامیست
حالیه تقاضاي  صدور گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 50.25 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 84,420,000
(هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 50.25  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/08/06 1/96/21214 بدوي بلوار  
دیلمان  
اول(بن 

بست)جنب 
ساختمان 

برنا

1-1-10058-475-1-0-0 54
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 285,096,000(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  نود و  شش 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.94  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  بهره برداري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 246 مورخ 1394/12/09 بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی( انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 396.25 مترمربع صادر شده و  
با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 2.55  مترمربع طبق پروانه)  ، حالیه 
با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح 

:زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 8.08 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.08 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 8.08 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 8.08 مترمربع -4

. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت 1.28 مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات  -6

به مساحت 1.62 مترمربع . ( هر طبقه 0.54 مترمربع .)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 50.25 مترمربع  طبقات در زمان صدور پروانه می  -7

.باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
داراي بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 0.89 مترمربع  -8

.صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشدو 

.حالیه خالف جدیدي مشاهده نشده است
درب سواره رو فعال نصب نشده است و ولیکن با توجه به پالن معماري ف کسري پارکینگ  

.ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

54
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي در این بند عینا تایید میگردد 

سایر 140.03  0
 

3560000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/07/11 1/96/21219 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 
پشت 

 مخابرات

1-1-10302-119-1-0-0 54
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات و اعتراض مالک در خصوص مساحت و 
میزان تخلف ،با جلب نظر کارشناس طی نظریه شماره 323 مورخ 1395/08/13 با 
اعتراض شهرداري مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع که نظریه 

ماخذه طی شماره 82500 مورخ 96/04/31 علیرغم ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی مانده لذاراي بدوي بمبلغ 3206242800(سه میلیارد و  دویست و  شش میلیون و 

 دویست و  چهل و  دو هزار و  هشتصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 300.21  3
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 1/96/21219 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 
پشت 

 مخابرات

1-1-10302-119-1-0-0 54
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 178000000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال در این بند 

عینا تایید میگردد .

جریمه 73.14  0
 2 
 

3560000  , 1394 کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 60235200(شصت میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  
دویست)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 4.23  4
 

3560000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 190,513,400(یکصد و  نود میلیون و  پانصد و  سیزده هزار و  

چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 107.03  0.5
 

3560000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
به شماره 405 مورخ 1393/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی 

ویکباب مغازه بسطح 35 مترمربع و بالکن در حد یک سوم با زیر بناي 980.35 مترمربع می 
باشد عملیات ساختمانی در حد اجراي آجرچینی میباشد و مالک تا این مرحله برخالف 

مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد 
:بر تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل  میباشد

حذف زیر زمین جهت پارکینگ بسطح 140.03 مترمربع-1
افزایش بنا در همکف بسطح 27.40 مترمربع که از این مقدار بسطح 10 مترمربع بصورت  -2

سایه کنسول بال استفاده و صرفاً جهت اخذ عوارض احداث بوده و مابقی بسطح 17.40 
.مترمربع بصورت افزایش بنا جهت ارسال به کمسیون ماده صد میباشد

تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 4.23 مترمربع-3
افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 25.15 مترمربع-4

کاهش سطح بالکن تجاري و تبدیل آن به مسکونی بسطح 1.41 مترمربع-5
افزایش بنا در طبقات دوم تا پنجم بسطح 176.24مترمربع که براي هر طبقه بسطح 6-44.06
مترمربع میباشد الزم به توضیح است از مقدار افزایش بنا در هرطبقه(دوم تا پنجم) بسطح 

.15.43 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر میباشد
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در زیرشیروانی (طبقه 6) بسطح 73.37 مترمربع-7

کاهش بنا راه پله به بام بسطح 0.59مترمربع-8
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -9
به بناي مفید در همکف بسطح 3.54 مترمربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 3.10

متر مربع ( هر طبقه 0.62متر مربع )
افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -10

 .تلخف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 23.14 مترمربع میباشد
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 7 واحد و همچنین یکباب مغاز -11

تعداد پارکینگ مورد نیاز 8 واحد میباشد که با توجه به تامین 5 واحد پارکینگ مسکونی در 
همکف و پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه،حالیه 2 واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی خواهند داشت
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 107.03متر مربع از خارج تراکم و همچنین یک -12

طبقه مازاد بسطح 140.03 مترمربع با راي کمسیون ماده 5 استفاده نموده اند
تغییر اسکلت بتی به اسکلت فلزي-13

دیوار  حائل تاکنون  مانند دتایل نقشه هاي زمان صدور پروانه اجرا نشده است. الزم به ذکر 
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است سرویس بهداشتی به سطح حداقل 1/20 مساحت مغازه تا کنون لحاظ نگردیده که می 
بایست در هنگام پایانکار اجرا گردد.الزم به ذکر است با توجه به مرحله ساختمانی هر گونه 

.تغییر در کاربري ملک متعاقباً قابل به بررسی خواهد بود
-----------------------------

از بابت اضافه بنا داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و  درخصوص افزایش واحد 
.مسکونی اعاده به وضع پروانه میباشد

طی بازدید صورت گرفته مالک ضمن تخریب بخشی از دیوار متصل بین دو واحد مسکونی در 
طبقه دوم اقدام به اعاده آن به یک واحد نموده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي توسعه بناي زیرشیروانی، با اعمال ضریب 0.75 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 86,158,800(هشتاد و  شش میلیون 
و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 34.19  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21227 بدوي پارك 
نیکمرام  

ایازي 
بهشتی بن 

بست 4

1-2-10069-94-1-0-0 54
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  241256400(دویست و  چهل و  یک میلیون و  دویست و 

 پنجاه و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.03  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 75.97  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 161مورخ 95/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 897.30 مترمربع و داراي پروانه مرحله دوم 
مورخ 96/03/20 میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه 

:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 1.43 مترمربع که از این مقدار 0.8 مترمربع افزایش سطح -1

.سایبان میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 1.92 مترمربع  (هر طبقه 0.64 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.13 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 29.55  -4
مترمربع (هر طبقه 9.85 مترمربع)

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 7 واحد به صورت تبدیل واحد دوبلکس در طبقه 
.سوم به دو واحد مستقل که تا این مرحله تامین پارکینگ می گردد

اضافه بناي مجازي ناشی از افزایش واحدهاي مسکونی به سطح 75.97 مترمربع
احداث یکباب انباري درزیرشیروانی به سطح 4.81 مترمربع -5

افزایش بناي واحد مسکونی در زیرشیروانی به سطح 29.38 مترمربع ( که از این مقدار -6
12.46 متر مربع افزایش سطح زیرشیروانی و مابقی تبدیل راهرو به بناي مفید میباشد.)

داراي مازادبرتراکم به سطح 0.67 مترمربع بابت انباریهاي بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی 
صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي

داراي کسري فضاي سبز به سطح 31.46 مترمربع و فضاي باز به سطح 36.58 مترمربع 
.میباشد

کاهش بنا در راه پله به بام به سطح 7.39 مترمربع
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد
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راي بدوي عینا تایید می گردد و شهرداري طبق ضوابط و مقررات خود عمل نماید  جریمه  0
 

1300000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/08/09 1/96/21228 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ93

1-1-10008-4-1-0-0 54
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 179,088,000(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هشتاد و  هشت 

هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 68.88  2
 

1300000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21228 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ93

1-1-10008-4-1-0-0 54
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 502,287,500(پانصد و  دو میلیون و  دویست و  هشتاد و  
هفت هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 154.55  2.5
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
567 مورخ 86/09/14 به صورت 4.5 طبقه با زیربناي 982.80 مترمربع و گواهی عدم خالف 

به شماره 25989 مورخ 87/07/06 در مرحله ستونهاي طبقه دوم با زیربناي 1053.2 مترمربع 
صادر گردیده است. مجدداً از بابت احداث 2 طبقه مازاد داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 
88/09/21 مبنی به تخریب بنا بوده که مالک نسبت به تخریب دو طبقه مازاد اقدام نمودند و 

 :پس از ارائه نقشه اصالحی اجرا شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا درطبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 62.88 مترمربع ( هر طبقه 31.44  -

مترمربع )
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 206.40 مترمربع که داراي مابه التفاوت به  -

 سطح98.40مترمربع ومقدار45.25 مترمربع جهت محاسبه1/2عوارض درآمدي
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 56.74 مترمربع وادامه راه پله و آسانسوربه بام به  -

 سطح 18 مترمربع
با توجه به کاهش تعداد واحد از9 به  8 واحداث سوئیت در پیلوت داراي یک واحد کسري  -

.پارکینگ می باشد
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد بوده و پرونده مختومه گردیده 

.است
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي زیربنایی نسبت به سوابق به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.43 مترمربع ( الزم به توضیح است سوئیت به سطح  -1

39.87 مترمربع کاهش یافته است )
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 18.40 مترمربع ( هر طبقه 9.20 مترمربع ) -2

اضافه بنا در طبقات سوم الی پنجم جمعاً به سطح 6.60 مترمربع ( هر طبقه 2.20 مترمربع  -3
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 12.05متر مربع و در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 
2.02 مترمربع و طبقات چهارم و پنجم هرکدام به سطح 1.67متر مربع ( مجموع طبقات به 

سطح 9.4 متر مربع )
.تعداد واحد از 8 به 7 کاهش یافته است -5

تبدیل زیر شیروانی در طبقه ششم به یک طبقه مازاد به سطح 154.55مترمربع که داراي  -6
 .مابه التفاوت به سطح 79.81 مترمربع می باشد

 .مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستورمقتضی تقدیم می گردد
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ضمناv طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري با توجه به پایان مرحله سفت  *******
.کاري و آجرچینی زمان وقوع تخلف 1387 میباشد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  5,893,675,200(پنج میلیارد و  هشتصد و  نود و  سه میلیون و  
ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 584.69  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21231 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیالن 

خ192 -ك 
5-ج ك 

  یاس

1-1-10425-12-1-0-0 55
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 136.79مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 229,807,200
(دویست و  بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 136.79  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 177 مورخ 93/9/11 با زیر بناي کل  مترمربع در  طبقه صادر گردیده   و در مرحله 
بهره برداري  داراي سابقه گزارش تخلف جهت اخذ عدم خالف بشرح ذیل می باشد که 

: پرونده در کمیسیون ماده صددر حال بررسی می باشد
خارج از عمق 60% به طول 6 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 73.06 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول تا چهارم جمعاً بسطح 292.24 متر مربع ( هر  -3

طبقه 73.06 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 218.04 مترمربع  خارج از تراکم -4

احداث انباري در زیرشیروانی با مابه التفاوت مجموع 2.88 متر مربع مازاد بر 5 متر مربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6

به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 متر مربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 136.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند  -7

(تبصره7)
با توجه به احداث یک طبقه مازاد، افزایش تعداد واحد ها از 8 واحد به 10 واحد که  -8

رعایت پارکینگ گردیده و یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درامدي بدلیل 
تزاحم دارا می باشد

دیوار حائل بام اجرا گردیده است. ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در 
 .هنگام پایانکار الزامی است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 290,562,000(دویست و  نود میلیون و  پانصد و  شصت و  دو 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 78.64  3
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21234 بدوي گلسار بلوار  
گیالن - خ 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 467 مورخ 
1387/08/02 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی بصورت یک واحد مسکونی ،در 
مجموع شامل 11 واحد مسکونی با زیربناي 1770.73مترمربع می باشد عملیات ساختمانی 
روبه اتمام بوده (2 واحد در حال بهره برداري و2 واحد فاقد شیرآالت و کلید وپریز بوده و8 

واحد دیگر فاقد کلید و پریز ،کابینت،شیرآالت ) و مالک از بابت افزایش بنا در همکف بسطح 
307.60 مترمربع  با شکواییه پالك مجاور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمسیون ماده صد مورخ 1387/11/14 میباشد و پس از آن مجدداً مالک از 
بابت تخلفات بشرح ذیل در مرحله آجرچینی داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

:وراي کمسیون ماده صد میباشد
(( افزایش بناي مازاد بر تراکم درطبقات مجاز بسطح 1189.64مترمربع که از *******

مقدار فوق بسطح 698مترمربع عدم رعایت 25% عقب سازي و افزایش بنا بصورت یک طبقه 
مازاد برتعداد طبقات بسطح 468.60 مترمربع و افزایش بناي مازاد برتراکم درزیرشیروانی 
بسطح 195.13مترمربع و افزایش تعداد واحدها از 11 واحد مسکونی به 12 واحد مسکونی و 

افزایش ارتفاع پیلوت از 2.40 متر به 4.60 و 3.80 متر و عدم رعایت 60% طول زمین به عمق 
11.47متر داراي سوابق گزارش وراي کمیسیون ماده صد مورخ90/12/02درواحد محترم 

خالف میباشد.))
ضمناً  ساختمان مورد نظر برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهرمهندس 
نقشه بردار آقاي مهندس مقداد رستگار  بوده داراي افزایش و مغایرت بنا نسبت به  راي 
کمسیون فوق  بشرح ذیل میباشد که از بابت آن داراي راي کمسیون ماده صد بشماره 

1/96/21832 مورخ 1396/09/04 مبنی بر راي جریمه براي توسعه بنا در طبقه 6 و 
زیرشیروانی و تبدیل راه پله به فضاي مفید و راي تخریب از بابت احداث انباري در حیاط 

:خلوتمیباشد
(( 1-کاهش بنا در همکف نسبت به آخرین مساحت ارسال شده به کمسیون ماده صد بسطح 

 10.48مترمربع
توسعه بنا جدید بسطح 37.29 مترمربع در همکف بصورت احداث انباري و موتورخانه -2
درقسمت 2 متر حیاط خلوت سراسري (از مقدار مذکور بسطح 32.65 مترمربع بصورت 
انباري وبسطح 4.64 مترمربع بصورت موتورخانه وتاسیسات میباشد)(سال وقوع تخلف 

(1391
کاهش بنا در طبقات اول تا پنجم بسطح 24.39 مترمربع که براي طبقه اول تا چهارم -3

هرکدام بسطح 4.88 مترمربع و براي طبقه پنجم بسطح 4.87 مترمربع میباشد
توسعه بنا یکدست ساز در طبقه ششم بسطح 51.75 مترمربع ( بدلیل اینکه در ضوابط -4
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قدیم مساحت  تراس روباز و یا مسقف دوطرف یا سه طرف بسته ، بصورت 1/2 یا  1/3 زیر بنا 
 محاسبه می گردید و حالیه کالً جزء زیربنا محسوب میگردد) (سال وقوع تخلف 1389 )

توسعه بنا یکدست ساز در زیرشیروانی  بسطح 20.41 مترمربع که از این مقدار بسطح 19 -5
مترمربع بصورت حفره راه پله و بسطح 1.41 مترمربع توسعه بنا طبقه مذکور میباشد.(سال 

 وقوع تخلف 1389)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -6
به بناي مفید در طبقه زیرشیروانی بسطح 6.48 متر مربع (سال وقوع تخلف 1389) الزم به 
ذکر است  بجاي پله فرار ،راه پله  ساختمان بصورت ایستگاه مشترك اجرا شده است ضمناً 
رعایت ابعاد پاسیو نگردیده و به همین صورت به کمسیون ماده صد ارسال گردیده است))

حالیه طی آخرین بازدید انجام شده  مالک راساً اقدام به تخریب انباري و *******
موتورخانه درقسمت 2 متر حیاط خلوت سراسري نموده اند.خالف جدیدي مشاهده نگردید و 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 306,096,000(سیصد و  شش میلیون و  نود و  شش هزار )  
ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 182.2  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21236 تجدید 
نظر

گلسار خ 
178 فلکه 

 اول

1-1-10139-14-1-0-0 55
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 5,184,345,600(پنج میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار 
میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 514.32  3
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 393مورخ 
93/12/28بصورت 5.5 طبقه و در 9 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیر بناي کل 
2000.01 مترمربع می باشد  که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 

از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 
طبقات و سربندي  و شروع سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 54.25 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه بسطح 23.17مترمربع که فعال فقط دیوارگذاري -
 . شده و فاقد کرکره می باشد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 155.70مترمربع (هر طبقه  77.85 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه  سوم به سطح 65.89مترمربع -

اضافه بنا در طبقه  چهارم به سطح 79.85 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.96مترمربع  -
 عدم رعایت عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 119.31مترمربع که از این مقدار به سطح 27.50مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف 15.04 و در مجموع طبقات اول تا -
 چهارم 0.68 مترمربع

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 154.36 مترمربع ضمن اینکه قسمتی از آن بصورت تراس -
روباز مشاعی (بسطح 30.87 مترمربع) اجرا شده که به دلیل مشاعی بوده جزء زیربنا 

. محاسبه نشده است
حذف راه پله به بام به سطح 50.12 مترمربع در تراز بعد از زیرشیروانی بر خالف مفاد  -

 پروانه صادره
تا این مرحله با توجه به عدم اجراي نماسازي ستونها رعایت 10 باب پارکینگ  مسکونی می -
گردد ضمناً با توجه به افزایش متراژ یکی از واحد هاي طبقه 5  به 268.94مترمربع و ضرورت 

.  نیاز به پارکینگ دوبل یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز دارد-

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 9 به 10  واحد (در طبقه 5 از یک به دو واحد تبدیل  -
شده است) که با توجه به اینکه  متراژ واحد کوچکتر 72.59مترمربع و کمتر از اضافه بنا می 

.باشد امکان لحاظ مابه التفاوت نمی باشد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 182.20 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
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از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1396/04/31 مبنی بر تخریب 
.مغازه و منتفی شدن کسري پارکینگ و بابت اضافه بناي طبقات جریمه نقدي می باشد

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و دیوارهاي مغازه تاکنون تخریب نگردیده 
و یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد. حالیه مالک در خصوص کاهش سطح راه 

پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 15.04 مترمربع  مبنی بر اینکه راه پله 
کاهش یافته به فضاي البی اختصاص یافته درخواست بررسی مجدد را دارند. ضمناً برابر 

نقشه هاي ارائه شده پارکینگ شماره 1 و 12 به صورت دوبل براي طبقه 5 اختصاص یافته و 
.درنتیجه کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد

ضمناً به دلیل افزایش درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت محاسبات 
.درآمدي می باشد

**************************************
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
ماده صد مورخ 1398/05/08 مبنی بر تبدیل مغازه به پیلوت ( اعاده به وضع سابق ) بوده 

.وبراي مابقی تخلفات راي جریمه صادر گردیده است
حالیه متقاضی برابر تصاویر پیوست اقدام به تبدیل مغازه به پیلوت را نموده و درخواست 

مختومه نمودن پرونده را دارند. ضمناً عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/06 1/96/21237 بدوي بلوار معلم  
چهارراه 

 حسین آباد

1-2-10698-8-1-0-0 55
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

367,315,200(سیصد و  شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  دویست) 
ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 27.33  4
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 66 مورخ 83/02/13 و عدم خالف بشماره 3596
 مورخ 1385/12/16 همچنین گواهی پایانکار بشماره 128964 مورخ 93/01/30 بصورت 

ساختمان 4/5 طبقه (3 طبقه بر روي تجاري) در 7 واحد مسکونی و 4 واحد تجاري صادر 
.گردیده است

توضیح اینکه مالک پس از اخذ پایانکار در سال 93 بدون مجوز اقدام به توسعه بناي تجاري 
در همکف بمساحت 27/33 متر مربع( بصورت تبدیل 2 واحد پارکینگ و محوطه مشاعی به 

 .تجاري) نموده اند
الزم به ذکر است که پارکینگ هاي مذکور در زمان تفکیک مربوط به واحد هاي تجاري 3 و 4
 بوده همچنین دسترسی  محوطه مشاعی مذکور (بمساحت 2/33 متر مربع) فقط مربوط به 

.همین دو واحد بوده است
همچنین با برداشتن دیوار هاي جداکننده واحد هاي تجاري در همکف 4 واحد تجاري را  
تبدیل به یکواحد نموده اند و با توجه به تبدیل پارکینگ به تجاري داراي 2 واحد کسري 

.پارکینگ تجاري میباشند
ضمناv واحد تجاري مذکور داراي فعالیت شغلی رستوران و فست فود (رستوران و کافی شاپ 

.زوفا) میباشند
.حالیه متقاضی درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 جهت پرداخت خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

55
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف ضمن نقض راي بدوي با ضریب3 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  159,465,600(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار و  
ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.82  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21238 تجدید 
نظر

گلسار خ  
152 

1-1-10163-19-1-0-0 55
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 82 مورخ 95/10/20 می باشد عملیات 
ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون می باشد تا این مرحله بسطح 15.82 مترمربع اضافه 

. بنا دارد . مراتب جهت صدور پروانه مرحله دوم و دستورات مقتضی تقدیم می گردد

55
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

28,520,000(بیست و  هشت میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.6  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/21241 بدوي علی  
آباد-خ 

بعثت ك13
  فرعی3

1-2-10188-12-1-0-0 55
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 230 
مورخ 93/11/15 با زیر بناي کل 259.44 مترمربع در 1 طبقه روي پیلوت صادر گردیده است. 
پس از آن بدون خالف گواهی عدم خالف به شماره 182238 مورخ 94/4/24 دریافت نموده 
است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي مغایرت هاي زیر بنایی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 2.22 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 2.22 متر مربع-2
اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 0.16 متر مربع -3

.کل اضافه بنا کمتر از 5 درصد می باشد

ضمناً قسمتی از نرده راه پله به بام اجرا نشده است. قسمتی از دیوار انباري در همکف  به 
طول حدود 4.60 مطابق نقشه برداري تفکیکی اجرا نشده است. صندوق پست نصب نشده 

.است. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
.طی بازدید مجدد موارد فوق اصالح گردید

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 976625(نهصد و  هفتاد و  شش هزار و  
ششصد و  بیست و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 12.02  0.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/21242 بدوي رشت -پیر 
بازار -گوي 
حسینی- 
کوچه 39

-فرعی اول 
-بن بست 
اول سمت 

چپ

1-1-10359-40-1-0-0 55
6

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
1,273,674(یک میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد و  هفتاد و  چهار) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.38  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه یک و نیم اشکوبه خالف ساز بر روي عرصه فاقد سند 
بسطح 99.05مترمربع و با اعیان کل 90.40مترمربع می باشد که از این مقدار بسطح 78.38
مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 12.02مترمربع خارج از تراکم می باشد مصالح بلوکی و 
قدمت آن به استناد فیش برق ارائه شده 1377 می باشد .با استناد به خط پروژه 3-1 مورخ 
95/09/20 بسطح 8.10 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد  . حالیه تقاضاي پاسخ 

استعالم اداره راه و شهرسازي جهت تعیین کاربري ملک مذکور را دارند . مراتب جهت صدور 
. دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم در طبقات راي به جریمه به 

مبلغ817,315,000(هشتصد و  هفده میلیون و  سیصد و  پانزده هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 105.46  2.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21247 بدوي دیلمان خ  
وحدت  ك 

اساتید 
دانشگاه

1-1-10428-29-1-0-0 55
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 479 مورخ 1387/08/09 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 288.44 مترمربع و گواهی عدم 

خالف به شماره 141981 مورخ 1392/03/23میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
:شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 18.62 مترمربع و کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید   -1
به سطح 0.88 مترمربع ( که از بابت اضافه بنا در همکف داراي سوابق در واحد جلوگیري از 

تخلفات ساختمانی و پرونده مختومه میباشد.)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 97.26 مترمربع (هر طبقه 32.42 مترمربع)-2

کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 3.27 مترمربع ( هر طبقه -3
1.09 مترمربع)

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.93 مترمربع -4
کاهش انباري هاي زیرشیروانی از سه واحد به یک واحد انباري به سطح 26.82 مترمربع (که  

به سطح 21.82 مترمربع از آن  مازادبرتراکم  ناشی از انباري بیش از پنج مترمربع در 
زیرشیروانی میباشد- جهت اخذ عوارض درآمدي)

احداث انباري در همکف به سطح 9.56 مترمربع در حد 35درصد پیلوت
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

55
7

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  بطرفیت خانم مریم شطرنجی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بنا در همکف  به متراژ 36.4  مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر مورد 

تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  یک برابر 

ارزش معامالتی نسبت بمساحت 36.4 متر مربع به مبلغ 2912000(دو میلیون و  نهصد 
و  دوازده هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 36.4  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 1/96/21249 بدوي بلوار 
انصاري 
کوچه 

فردوسی بن 
بست سوم 
پالك 73

1-1-10436-22-1-0-0 55
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت عرصه  51.71 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه  ویالئی به انضمام 

سرویس بهداشتی با قدمت تقریبی 26 سال در محل موجود می باشد.مدارکی از بابت احداث 
ارائه نگردیده است. (( بدون مجوز ساخته شده است.))

.کل خارج از تراکم می باشد
.با توجه به سال وقوع تخلف کسري پارکینگ تعلق نمی گیرد

براي محااسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/05/19 ثبت در سیستم الین پروژه ، به مساحت تقریبی 

..1.25 مترمربع در تعریض می باشد
با توجه به نامه به شماره ش ر - 137992-1396 مورخ 1396/07/13 گزارش فوق الذکر مورد 

.تایید می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

55
8

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سعید حسن خانی  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بناي مسکونی  در همکف  و طبقات اول تا سوم جمعاً 

بمساحت 70.96  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
476851200(چهارصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 70.96  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21266 بدوي علی آباد   
پوررجب

1-2-10218-29-1-0-0 55
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا (مرحله اول) بشماره 39 
مورخ 1395/07/12 بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 

55/10  متر مربع در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی (انباري) با زیربناي 599/9 متر 
.مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 17/74 متر مربع-1

افزایش تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به 3 واحد(کل زیربناي واحد هاي تجاري -2
53/64 متر مربع)

.توضیح اینکه کل مساحت تجاري در همکف  بمیزان 1/46 متر مربع کاهش یافته است
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 53/22 متر مربع (هر طبقه 17/74 متر مربع)-3

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 3 متر مربع-4
همچنین در خصوص تعداد کسري پارکینگ با توجه به پارك عملی صورت گرفته بهمراه 

مدیر محترم شهرسازي (آقاي مهندس علیزاده) و جانشین مدیر شهرسازي(آقاي مهندس 
کوهستانی) تعداد 3 واحد پارکینگ مورد تأیید بوده و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري 

.دارند
توضیح اینکه  تعداد پارکینگ مورد نیاز 6 واحد (3 واحد تجاري -3 واحد مسکونی) میباشد 

.که در زمان پروانه بابت یکواحد کسري پارکینگ تجاري عوارض پرداخت نموده اند
.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 281687 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

55
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 

1061877600(یک میلیارد و  شصت و  یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  
ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 210.69  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/27 1/96/21273 بدوي گلسار 126  
زمینهاي 
تفکیکی 

جهاد

1-1-10514-11-1-0-0 560

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 73.22  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 2,491,200(دو 

میلیون و  چهارصد و  نود و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 1.73  1.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/27 1/96/21273 بدوي گلسار 126  
زمینهاي 
تفکیکی 

جهاد

1-1-10514-11-1-0-0 560

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 230,260,800(دویست و  سی میلیون و  دویست 

و  شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 137.06  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 117 مورخ 1394/08/04 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی(انباري) با زیر بناي 488/73 

متر مربع(با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره 
.برداري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و 
:خارج از تراکم موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف بمساحت 40/09 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1  بمساحت 160/36 متر مربع (هر طبقه 40/09 متر مربع)-2

توسعه زیرشیروانی بمساحت 11/97 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 1/73 متر مربع -3
-احداث راهرو بمساحت 10/24 متر مربع )

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 137/06 متر مربع اضافه بناي خارج از تراکم -4
.دارند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-5
با توجه به افزایش تعداد واحد مساحت واحد مسکونی در طبقه چهارم به کسر اضافه بنا 

73/22 متر مربع میباشد.(کد 33)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/21273 مورخ 1396/08/27 و 

.پرونده در واحد خالف میباشند
تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/13 1/96/21277 بدوي گلسار-  
بلوار دیلمان 

ش ش 
بهشتی 

جنب بنگاه 
سعید

1-1-10275-29-1-1-0 561

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص  بالکن تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

440,832,000(چهارصد و  چهل میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 32.8  4
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 71.21 مترمربع و بالکن به مساحت 58.55 مترمربع میباشد.الزم به توضیح است 

قبالً در زمان پایانکار مقدارتخلف مساحت حفره راه پله بسطح 6.91 مترمربع و همچنین 
مساحت داکت بسطح 0.81مترمربع  بعنوان مساحت زیربناي محاسبه شده و جریمه آن 

پرداخت شده است.حالیه طی بازدید انجام شده مالک اقدام به توسعه بالکن تجاري بسطح 
32.80 مترمربع  بصورت بالکن سراسري نموده اند که با توجه به مجموع مساحت بوجود 

آمده و همچنین پرداخت 2 کسري پارکینگ تجاري در زمان عدم خالف ساختمان،در حال 
حاضر برابر ضوابط یک واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت.الزم به توضیح است 
مغازه مورد نظر از بالکن تجاري داراي درب ورودي به راه پله مسکونی میباشد.درخواست 

.پرداخت جریمه تخلف انجام شده را دارند
.طی بازدید مجدد مالک با کناف اقدام به مسدود نمودن درب مذکور نموده اند******

با عنایت به دریافت پروانه ساختمانی (ماده واحده) و افزایش بنا ي کمتر از5% زیر 
بناي پروانه صادره وارائه گواهی استحکام بنا بشماره 3024-13960132 مورخ 

96/3/13و عدم ضرورت قلع بنا ، باتوجه به موقعیت مکانی  راي به جریمه با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  به مبلغ 40,703,000(چهل میلیون و  هفتصد 

و  سه هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 13.13  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21280 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
دیلمان 
بوستان

1-1-10385-47-1-0-0 56
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی (ماده واحده ) به شماره 
137مورخ 1394/08/25به صورت یکبابخانه دوبلکسی  با زیربناي 172.20 مترمربع می باشد 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و مالک  از بابت تخلفات ساختمانی بشرح ذیل داراي 
:سوابق در واحد تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد

((1- افزایش بنا در همکف بسطح 7.65 مترمربع
 تبدیل پیلوت به مسکونی بسطح 5.48 مترمربع-2
حذف نیم طبقه مسکونی بسطح 41.51 مترمربع-3
حذف راه پله به بام بسطح بسطح 6.64مترمربع-4

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 20.05 متر مربع از خارج سطح اشغال استفاده نموده 
اند که با توجه به کمتر بودن مقدار کل افزایش بنا از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار 

.تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است
الزم به توضیح است مالک در انتهاي پارکینگ راه پله اي صرفاً جهت دسترسی به بام احداث 

نموده که راه نفر روي آن حدود 0.50 متر میباشد.))
حالیه خالف جدیدي مشاهده نگردید و مالک درخواست صدور گواهی عدم خالف ساختمانی 

.را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

56
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص عدم رعایت ضوابط 
ایمنی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/08/16 1/96/21281 تجدید 
نظر

خ سعدي -  
کوچه 

 میردامادي

1-2-10303-115-1-0-0 56
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 444578400(چهارصد و  

چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 264.63  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

را به ضریب 1.5برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  462,385,000(چهارصد و  شصت و  دو میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار ) 

ریال تایید می نماید

جریمه 112.41  1.25
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص منتفی بودن کسري 
پارکینگ باتوجه به ابقا سایه بان، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، 

تایید می گردد.

سایر 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/16 1/96/21281 تجدید 
نظر

خ سعدي -  
کوچه 

 میردامادي

1-2-10303-115-1-0-0 56
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  178189200(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  نه هزار و  

دویست) ریال تایید می نماید

جریمه 23.57  2.25
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله  بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 275 مورخ 1393/12/05 و  بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و به انضمام زیرشیروانی( 
انباري) در 10  واحد مسکونی و به مساحت کلی 1322.01 مترمربع صادر شده که  حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده ، داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به 
:مساحت کلی 135.98 مترمربع و به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 10.49 مترمربع -1
توسعه سایبان به مساحت 3.64 مترمربع به جهت تامین یک باب پارکینگ در زیر سطح  -2

آن . ((  طبق پروانه ساختمانی داراي سایبان به مساحت 13.53 مترمربع می باشد.))
((الزم به ذکر است که حالیه عمق مفید سایبان 1.14 متر می باشد ولیکن در قسمتی که به 
جهت تامین یکباب  پارکینگ احداث گردیده عمق آن به 2.20 متر می رسد و با  دو عدد 

قوطی فوالدي با زمین  مهار شده است.جنس سایبان بصورت غیر همگن و با خرپا و متصل به 
ساختمان می باشد. که دو صورت ابقاء سایبان ، کسري پارکینگ تعلق نمی گیرد و در صورت 

عدم ابقاء سایبان ، یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد.))
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.49  مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.49 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.49 مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.49 مترمربع-6
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 34.06 مترمربع که از این مقدار به مساحت 23.57  -7

.مترمربع به علت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
احداث بنا بصورت طبقه مازاد که بصورت تراس روباز و سونا و جکوزي به مساحت  -8

45.83 مترمربع  و منضم به واحد غربی طبقه پنجم که از این مقدار به مساحت 20.54 آن 
بصورت تراس رو باز  و به مساحت 25.29 مترمربع آن بصورت راهرو  و سونا و جکوزي می 

.باشد
. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و راهرو  ) به مساحت 9.28 مترمربع-9

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 264.63 مترمربع در همکف و طبقات ( 26.99   -10
مترمربع در همکف و 237.64 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب دو عدد درب سواره رو   -11
3 و 4 متري در حد شمال بوده است و  حالیه برابر وضع موجود داراي دو عدد  درب  سواره 

رو  4.5  متري می باشد که طبق  بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري به شماره ش ر 
-39518-394 مورخ 1394/03/27 و همچنین  بدلیل اینکه در پارك حاشیه اي تاثیري 
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نداشته است حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق 
.می گردد

الزم به ذکر است که با توجه به فرم گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی پیوست ، مهندس 
ناظر به رعایت نشدن درز انقطاع حد غربی اشاره نموده است که با توجه به اینکه ملک حد 

.غربی به همین مالک تعلق دارد نیاز به اظهار نظر مراجع زي صالح می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده و بازدید میدانی ، حداقل ابعاد آسانسور در طبقات رعایت 

.نمی گردد
الزم به ذکر است که با توجه به نامه کمیسیون ماده صد  به شماره 1/96/19347 مورخ 

1396/05/17 در خصوص اظهار نظر و بررسی مجدد کسري پارکینگ ، توضیحات  فوق مورد 
تایید می باشد که در صورت صالحدید آمادگی توضیح در مورد کسري پارکینگ و گزارش 

.نوشته شده را در جلسه کمیسیون ماده صد را دارم
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد و 

.خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 170100000(یکصد و  هفتاد میلیون و  یکصد هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 33.75  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21282 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10446-57-1-0-0 56
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 100 مورخ 
1395/11/21 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی (انباري) 
با زیربناي 425/65 متر مربع صادر گردیده که در مرحله اجراي سقف اول بدون خالف پروانه 

مرحله دوم دریافت نموده اند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  سفتکاري می باشد و تا 
این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 5.18 مترمربع-

 اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 25.26 مترمربع هرکدام 8.42 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.31مترمربع و در مجموع -

 طبقات بسطح 0.87مترمربع
 افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.13مترمربع-

 . رعایت پارکینگ براي سه واحد می گردد-
. رعایت سایر ضوابط تا پایانکار الزامیست

. حالیه تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند
طبق بازبینی مجدد ، بسطح 20.46 مترمربع کسري  فضاي باز و  بسطح 6.93 مترمربع  
.کسري فضاي سبز براي سه واحد دارند . مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 300585600(سیصد میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 51.12  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 1/96/21283 تجدید 
نظر

علی آباد  
بن بست 
  زادشفق

1-2-10209-93-1-0-0 56
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  239 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  1113.93 مترمربع در 4 طبقه 

روي 3 باب مغازه  با انبار در زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد اتمام ستون همکف می باشد.  به استناد نقشه معماري ارائه شده تا این 
مرحله بر خالف مدلول پروانه بسطح 51.12 متر مربع داراي توسعه بنا در همکف می باشد. 
حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 662,726,400(ششصد و  شصت و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست و  
شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 98.62  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/21286 تجدید 
نظر

صفاري   
حجت-نیک

1-2-10056-37-1-0-0 56
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 256 مورخ 95/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1127.02 مترمربع میباشد، حالیه تا 
این مرحله با توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 

.98.62 می باشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 180,936,000(یکصد و  هشتاد میلیون و  نهصد و  

سی و  شش هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 107.7  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21292 بدوي دیلمان  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-1-10485-15-1-0-0 56
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ 1,292,407,200(یک میلیارد 
و  دویست و  نود و  دو میلیون و  چهارصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 256.43  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 53.7 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 317 مورخ  94/12/27 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی بهمره زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 671/95 متر مربع (با 
استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج ار طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 62/93 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 183/72 متر مربع (هر طبقه 45/93 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 8/08 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 107/7 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4
اعطایی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/42 متر مربع و طبقات -5
7/36 متر مربع(هر طبقه 1/84 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد-6
توضیح اینکه  تعداد واحدها در طبقه اول از یکواحد به دو واحد افزایش یافته و مساحت 

واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 26/85 متر مربع
همچنین تعداد واحد ها در طبقه دوم از یکواحد به دو واحد افزایش یافته و مساحت واحد 

.کوچکتر به کسر اضافه بنا 26/85 متر مربع میباشد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه پس از کف سازي و اتمام عملیات در زمان پایانکار پارکینگ هاي مورد تأیید 
قابل بررسی مجدد خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  ********
است.(بروزرسانی)

همچنین طبق پالن معماري ارائه شده پارکینگ هاي شماره 3 و 4 در تزاحم بوده و تعداد 
.یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

56
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و نظر به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، به مبلغ  4025450(چهار میلیون و  بیست و  
پنج هزار و  چهارصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.19  1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/21295 تجدید 
نظر

سیاه 
اسطلخ 

خوش نشین
  

1-2-10148-71-1-0-0 56
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حسب مدارك موجود در پرونده، در خصوص تخلف مالک براي یک باب مغازه، نظر به 
موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 

لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 1000-96 سیار مورخ 96/7/14 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

1,700,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 340000(سیصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 15  0
 

55000  , 1366 احداث بناي بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده یک باب خانه قدیمی و محوطه فاقد سند مالکیت به مساحت 
عرصه 100 متر مربع ( برابر نقشه برداري ارائه شده) که بصورت نسقی بوده به انضمام  یک 
باب مغازه به سطح تقریبی 15متر مربع می باشد که تا کنون  نقشه اعیانات ارائه نگردیده و 

فقط نقشه برداري کلی از عرصه و اعیان ارائه شده است. به استناد تاریخ نصب کنتور قدمت 
خانه سال 57 و قدمت مغازه سال 66 با مصالح بلوکی می باشد.  براساس طرح تفصیلی کالً 
در حریم رودخانه قرار دارد. الزم بذکر است این گزارش بر اساس نامه  شماره 1885 مورخ 

96/1/8 دبیرخانه کمیسیون ماده صد تهیه شده و  جهت مشخص شدن امالك واقع در حریم 
.رودخانه می باشد.  مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم حضور می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 3625559992(سه میلیارد و  

ششصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  نهصد و  نود و  دو) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 181.88  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/07/22 1/96/21297 بدوي گلسار بلوار  
گیالن 

17920متري 
 گاز

1-1-10437-31-1-0-0 56
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/22 1/96/21297 بدوي گلسار بلوار  
گیالن 

17920متري 
 گاز

1-1-10437-31-1-0-0 56
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 441,520,800(چهارصد و  چهل و  یک میلیون و  

پانصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 262.81  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم زیرزمین ،همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 
5061588000(پنج میلیارد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار 

)ریال صادر می گردد.

جریمه 602.57  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (960.000 
ریال ) در خصوص 10باب انباري در زیر شیروانی وراهرو دسترسی به آن راي به جریمه 

به مبلغ 139,656,000(یکصد و  سی و  نه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 58.19  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر راي کمیسیون ماده 5 داراي پروانه تجاري - 
مسکونی به شماره 115مورخ 94/07/29 به صورت 5 طبقه روي 2 باب مغازه  و زیرزمین 

شامل 10 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1496.54 مترمربع می باشد که  عملیات ساختمانی 
در حد اجراي اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات اول و دوم  می باشد و با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 51.02 مترمربع-

اضافه بنا در همکف به سطح 70.92 مترمربع با توجه به حذف سایبان همکف بسطح 9.21  -
 مترمربع در زمان اجرا

 توسعه دو باب مغازه داراي مجوز بسطح 93.26 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-
 احداث سه باب مغازه بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 88.62 مترمربع-

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  367.40 مترمربع ( هر طبقه 91.85  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 113.23مترمربع که از این مقدار بسطح 21.38مترمربع عدم -
رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

احداث 10باب انباري در زیرشیروانی و راهروي دسترسی به آن ها بسطح 58.19 مترمربع-
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ در زمان پروانه و تامین 10 واحد پارکینگ  -

.مسکونی ، تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  262.81 مترمربع ازتراکم اعطایی  -

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
ضمنا با توجه به عدم اجراي رمپ جهت دسترسی به زیرزمین ، در زمان تکمیل ساختمان 

 . پارکینگ ها نیاز به جانمایی دارند
 . عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

**********************************************
طی بازدید مجدد و جانمایی پارکینگ ها توسط متقاضی و با استناد به نقشه جانمایی 

پارکینگ رعایت 7 باب پارکینگ در زیرزمین و 2 باب در همکف می گردد و یک باب کسري 
پارکینگ جدید دارد  . حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

56
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ 497532000(چهارصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد و  سی و 
 دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 59.23  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21299 تجدید 
نظر

گلسار خ  
 10 126

متري سبز 
بن بست 

  اول

1-1-10202-6-1-0-0 57
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 91 مورخ 1395/12/11 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 615.15 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 297242 مورخ 1396/02/14

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و برابر نقشه هاي ارائه شده 
:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.1 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 42.3 مترمربع ( هر طبقه 14.1 مترمربع ) -2
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 0.34 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.49 

 متر مربع ( هر طبقه 0.83 متر مربع )
کاهش سطح اطاقک اسانسور و راه پله به بام به میزان 1.90 مترمربع -4

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
 .درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. مراتب جهت به روز رسانی 
.گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص افزایش واحدراي بدوي عینا تایید میگردد سایر 28.99 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/08/10 1/96/21300 تجدید 
نظر

گلسار خ  
123 کوچه 

12  

1-1-10204-13-1-0-0 57
در خصوص اعتراض شهرداري مبنی بر افزایش جریمه و همچنین اعتراض ذینفع مبنی 1

بر کاهش جرایم مقرر در راي بدوي، با توجه به محتویات و مستندات پرونده در راي 
صادره جهات قانونی و موقعیت مکانی  لحاظ گردیده و منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا راي 
بدوي جریمه بملغ 1,661,184,000(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  یک میلیون و  

یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 197.76  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض شهرداري مبنی بر افزایش جریمه و همچنین اعتراض ذینفع مبنی 
بر کاهش جرایم مقرر در راي بدوي، با توجه به محتویات و مستندات پرونده در راي 

صادره جهات قانونی و موقعیت مکانی  لحاظ گردیده و منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا راي 

بدوي جریمه بملغ 636,451,200(ششصد و  سی و  شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه 
و  یک هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 68.88  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/10 1/96/21300 تجدید 
نظر

گلسار خ  
123 کوچه 

12  

1-1-10204-13-1-0-0 57
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 172 مورخ 1394/10/05 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 712.53 مترمربع صادر شده و  
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  49.44 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.44 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 49.44 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 49.44 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 68.88 مترمربع که از این مقدار به مساحت 19.44 -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم حد شمالی می باشد

.کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت  4.27 مترمربع-6
اضافه بناي تراکمی از بابت انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 0.47 مترمربع  -7

.صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
تعداد واحد ها از 4 واحد طبق پروانه به 5  واحد افزایش یافته است  که  برابر با بخشنامه  -8
جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقاه اول داراي مابه التفاوت به 

..سطح 28.99 مترمربع در طبقه اول می باشد
.فعال درب سواره رو نصب نشده است ولیکن رعایت پارکینگ می گردد

.تبصره ماده 7 طبق پروانه صادره ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 69,804,000(شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  چهار هزار ) 
ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 8.31  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/10 1/96/21302 تجدید 
نظر

0-0-1-22-10004-1-1 گلسار 91  57
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 173 مورخ 
1395/12/28 بصورت یکباب ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي 934/25 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري 

همکف میباشد.(بتن ریزي انجام شده)
طبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي اضافه بنا 

.بمساحت 8/31 متر مربع میباشند
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي فرخ نظري   موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت بشرح  مبادرت به احداث بناي مسکونی بصورت یک باب خانه ویالیی به انضمام 

سرویس بهداشتی  به متراژ  118.3   مترمربع  که از این مقدار 96.03 متر مربع بناي  
داخل تراکم و 22.27 متر مربع بناي خارج از تراکم می باشد؛  با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به 

شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره 4
 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی 

نسبت بمساحت 96.03  متر مربع به مبلغ 2916911(دو میلیون و  نهصد و  شانزده هزار 
و  نهصد و  یازده) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 96.03  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21305 بدوي هاشمی  
بعثت چهارم

1-2-10343-2-1-0-0 57
3

در خصوص بناي مازاد بر تراکم به متراژ 22.27 مترمربع  مستنداً به تبصره 2 قانون 
فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ   

11,837,897(یازده میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت هزار و  هشتصد و  نود و  هفت) 
 ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 18.84 متر مربع   در 
هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 22.27  1.75
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه و محوطه با قدمت سال 82 
.به مساحت مترمربع 118.30 مترمربع می باشد

.از بابت اعیان احداثی داراي سوابق گزارش در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/07/12 به سطح 18.84 مترمربع در تعریض 
.خیابان 10 متري واقع گردیده است

.به سطح 96.03 مترمربع در حدتراکم و 22.27 مترمربع خارج تراکم میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

57
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا و با عنایت به حجم کم تخلفات در سطح طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

همکف الی چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 41479200(چهل و  یک میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.46  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/29 1/96/21308 بدوي گلسار  
 خ136

1-1-10065-25-1-0-0 57
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
292,118,400(دویست و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.98  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 281 مورخ 1394/12/22 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه در 5 واحد مسکونی  با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم  با زیر بناي 1223/1 

مترمربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 
: سفتکاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 3.27 مترمربع
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 13.08مترمربع (هر طبقه 3.27 مترمربع )

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 28.98 مترمربع که از این مقدار بسطح 25.71 مترمربع بصورت 
. عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 0.11 مترمربع

.با توجه به حجم کم تخلفات کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد
. دیوارحایل بام بر خالف دتایل اجرایی ، بصورت لبه برگردان اجرا شده است

.با توجه به جانمایی ارائه شده رعایت پارکینگ می گردد
رعایت ضوابط آتش نشانی الزامیست ..مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت دستورات 

.بعدي تقدیم میگردد

57
4

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي اردشیر خوشگو و شرکاء 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 40/11 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
217596750(دویست و  هفده میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور مهندس 
ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط 

(شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد 
.

جریمه 40.11  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/29 1/96/21309 بدوي سعدي  
-کوي 

  فالحتی

1-2-10355-24-1-0-0 57
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 33 مورخ 95/06/25 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 331.72 مترمربع میباشد، مورخ 95/06/25 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده است. حالیه با توجه به نقشه ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 11.66 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 23.32 مترمربع (هر طبقه 11.66 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.71 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 3.42 مترمربع (هر  -4
طبقه 1.71 مترمربع)

کاهش راه پله به بام به سطح 1.12 مترمربع
تامین پارکینگ میگردد

-----------------------------------------

الزم به ذکر است برابر پی نوشت معاونت محترم و دستور مدیریت محترم وقت مبنی بر 
تعرفه اشتباه زمین به مالک با توجه به عدم اعتبار پروانه به شماره 387 مورخ 91 دستور 

.صدور پروانه جدید به شماره 33 مورخ 96/06/25 صادر گردیده است
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

57
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 447,955,200(چهارصد و  چهل و  هفت میلیون و  نهصد و  
پنجاه و  پنج هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 66.66  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/10 1/96/21313 تجدید 
نظر

0-0-1-16-10124-1-1  گلسار 171  57
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون )  ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 451 مورخ 1394/12/27 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم و زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 1334/1 متر مربع (با استفقاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

.اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 13/41 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 9/09 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 24/27 متر مربع (هر طبقه 8/09 متر مربع)-3

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 19/89 متر مربع (از این مقدار بمساحت 11/80 متر -4
مربع مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی بمیزان 0/04 متر مربع-5
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 245/24 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6

اعطایی
تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی-7

طبق ضوابط مجاز به تأمین دو درب 3 و 4 متري میباشند که وضع موجود یک درب 4 متري 
.احداث گردیده است

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/20443 مورخ 1396/05/31 و 
.پرونده در واحد محترم خالف میباشد

توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي کل پروانه بوده درحالی که در طبقه 
پنجم اضافه بنا بیش از 5% زیربناي همان طبقه (قسمتی از آن بدلیل عدم رعایت 2 متر عقب 

 سازي ) میباشد و
در زمان ارسال به کمیسیون طبق نامه شماره 131784 مورخ 1395/06/31 معاونت محترم 

معماري و شهرسازي با توجه به اضافه بناي موجود در طبقه پنجم اضافه بناي تراکمی بدلیل 
.استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 245/24 متر مربع لحاظ گردیده است

حالیه طبق صورتجلسه مورخ 1396/04/13 کارگروه فنی منطقه یک (پیوست) با توجه به 
مکاتبات متعدد حوزه شهرسازي و جهت هماهنگی در کادر فنی برمبناي مصوبه شوراي 
محترم اسالمی شهر و همانند بند 19 مورخ 1392/08/05 مصوبه کمیسیون ماده 5 اقدام 
.گردد که با توجه به موارد مذکور اضافه بناي تراکمی بمساحت 245/24 لحاظ نمیگردد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

57
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

و در خصوص میزان  یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 متر مربع به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ   10,968,750(ده میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 25  2
 

219375  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/13 1/96/21318 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوچه 

نهم 
-روبروي 
ساختمان 
 سیاوش

1-2-10365-717-1-0-0 57
7

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم خالصه    نسبت به راي بدوي تحت شماره 
1.96.20361 مورخ 96.4.10  بشرح  احداث بناي مسکونی بصورت یک باب خانه ویالیی 

به متراژ  108.05  مترمربع کالً  داخل تراکم ؛  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط موجود و 

قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد  فلذا ضمن نقض راي بدوي ؛ مستندا 
به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی به مبلغ 2370347(دو میلیون و  سیصد و  هفتاد هزار و  سیصد و  چهل و  
هفت) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 108.05  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده یک باب خانه ویالیی فاقد سند برابر نقشه ارائه شده  به مساحت عرصه 215
 مترمربع و با زیربناي 108.05 مترمربع و مصالح آجري با قدمت سال1381 و در حد تراکم می 

. باشد  حالیه تقاضاي پرداخت خالفی را دارند
با توجه به تصمیم شماره 110051-96/6/4 کمیسیون محترم ماده 100 گزارش بشرح ذیل 

: اصالح می گردد
: برابر تصمیم

میزان دقیق تخلف = 108.05مترمربع-1
 کسري پارکینگ = یک باب-2

میزان تراکم  مجاز   =  0.80* 215  =151.88------------ مورد استفاده 108.05 -3
مترمربع ----- مازاد ندارد

تعریض در معابر و حریم = باستناد خط پروژه 13-96/07/04 بسطح 4.55 در حد شرق در  -4
 تعریض خ 10 متري و بسطح 20.60 مترمربع در حد غرب در تعریض خ 12 متري قرار دارد

 نوع کاربري = مسکونی -5
چند قطعه عکس رنگی = به پیوست می باشد -6

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه مازاد چهارم ، به مبلغ 884,772,000(هشتصد و  هشتاد و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 105.33  2.5
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/10/09 1/96/21319 بدوي سعدي  پور  
نقاشیان

1-2-10318-162-1-0-0 57
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه در طبقات 
همکف الی سوم، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  625984800(ششصد و  

بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 106.46  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 54.86  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 371 مورخ 1393/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 

338.47 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله ستون گذاري همکف 
داراي سوابق گزارش از بابت اضافه بنا درهمکف به سطح 29.12 بوده و براي آن راي 

کمیسیون تجدید نظر مورخ 1394/06/04 مبنی بر جریمه نقدي صادر شده و پرونده مختومه 
گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.98 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 96.3 مترمربع ( هر طبقه 32.1 ترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم به سطح 105.33 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.46 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.72 

متر مربع ( هر طبقه 2.24 متر مربع )
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 ( افزایش تعداد واحد طبقه سوم به سطح 54.86  -
مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد و طبقه چهارم به دلیل طبقه مازاد بودن لحاظ نمی 

 گردد )
.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -

کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 18.51 مترمربع -
.الزم به توضیح است از تراکم اعطائی زمان پروانه استفاده ننموده اند 

ضمنا برابر فرم شروع و پیشرفت عملیات ثبت در شهرداري سال وقوع تخلف 1394 می 
.باشد

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، درخصوص تخلف مالک نسبت به توسعه مغازه (تبدیل پیلوت به تجاري به 

متراژ 54.42 مترمربع) به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، به استناد 
تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به تخریب و اعاده به وضع پیلوت، صادر 

و اعالم می دارد و براي توسعه بالکن به متراژ 42.89 مترمربع به لحاظ عدم ضرورت 
قلع به استناد تبصره 3 از ماده یاد شده، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ  432331200(چهارصد و  سی و  دو میلیون و  سیصد و  
سی و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.31  0
 3 
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 1/96/21320 بدوي علی اباد   
عبادي

1-2-10160-12-1-0-0 57
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  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 6,837,600(شش میلیون و  هشتصد و  سی و  
هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.07  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 74.15  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات، با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,059,139,200(یک 
میلیارد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 157.61  2
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

باتوجه به اعاده افزایش بناي مغازه به مدلول پروانه، تعداد کسري پارکینگ تجاري به 
سه قطعه کاهش پبدا می کند که به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000
(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 150  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 280 مورخ 93/12/9  با زیر بناي کل  419.5 مترمربع در 2 طبقه  و در 1 واحد مسکونی 
بر روي مغازه با بالکن صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  

به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 
:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.15 متر -1
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  40.96 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2

پارکینگ)
توسعه مغازه بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري بسطح  54.42 متر مربع -3

توسعه بالکن بسطح 42.89 متر مربع -4
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 107.36 مترمربع ( هر  -5
طبقه 53.68 متر مربع) که از این مقدار بسطح 12.72 متر مربع در هر یک از طبقات اول و 

.دوم بصورت پیش آمدگی به سمت معبر می باشد
با توجه به اینکه طبقه  اول و دوم از یک واحد دوبلکسی هر کدام به 2 واحد مسکونی  -6

تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر در طبقه اول 50.40 متر مربع بوده که 
از مقدار توسعه طبقه اول (53.68 متر مربع) کمتر می باشد لذا مشمول تخلف افزایش واحد 

.نمی گردد
اما طبقه دوم به کسر توسعه بنا  (53.68متر مربع) و به کسر کاهش راه پله بسطح 74.15 

.متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در نیم طبقه به سطح 1.93 متر مربع ( کاهش راه پله نیم طبقه در توسعه بالکن 
لحاظ گردید) و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 3.86 متر مربع ( هر طبقه 1.93 متر مربع 

(
توسعه زیر شیروانی بسطح 5.43 متر مربع -8

در هنگام صدور پروانه به سطح 4.07 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -9
تبصره 7)

تعداد واحد ها از 1 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که 4 واحد کسري پارکینگ  -10
مسکونی داشته که دو واحد از نوع تجاري می باشد ( بدلیل تبدیل پیلوت به تجاري)

داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده که یک واحد در زمان صدور پروانه پرداخت  -11
.نموده حالیه داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري مشمول پرداخت جریمه می باشد

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 57.27 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -12
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.می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه شماره 118880 مورخ 96/6/15 دبیرخانه کمیسیون ماده صد در  ****
صورت اعاده مغازه به وضع پروانه تنها 2 واحد پارکینگ مسکونی تامین می شود و در این 

حالت تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت و با توجه به کاهش سطح مغازه 
تعداد کسري پارکینگ مغازه با در نظر گرفتن یک واحد کسري پارکینگ پرداخت شده در 

زمان پروانه 3 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد بود. یعنی در شرایط اعاده مغازه به وضع 
.پروانه در مجموع 5 واحد کسري پارکینگ خواهد داشت

به استناد  راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد داراي راي تخریب توسعه 
**************.تجاري بوده که نامبرده راسا اجراي حکم نموده است

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 54,574,000(پنجاه و  چهار میلیون و  پانصد و  هفتاد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.99  2
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/29 1/96/21321 بدوي گیالنشهر  
 -

بلواررجایی 
 - کوچه 36

1-2-10127-32-1-0-0 58
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سقف اول متوقف مانده 
و داراي  پروانه شماره 49 به تاریخ 88/03/03 بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 7 واحد 

مسکونی با زیربناي کل 627.44 مترمربع میباشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف 
اول بوده و برابر نقشه هاي ارائه شده تا این مرحله در همکف بسطح 6.25 مترمربع و در 

طبقه اول 14.74 مترمربع اضافه بنا دارند .رعایت 4 پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد . 
تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند رعایت عقب نشینی طبق پروانه صادره الزامیست . 

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به بازدید صورت گرفته توسط اعضاء کمیسیون و 
موقعیت مکانی ملک و قدمت بنا و تایید استحکام بنا به موجب نظریه شماره 964252
/ك مورخ 96/04/25 کارشناس رسمی دادگستري ضرورتی به قلع بنا احراز نمیگردد ، 
لذا ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 4 

باب بناي تجاري به مساحت 321/45 متر مربع با یک پنجم ارزش سرقفلی بر مبناي 
نظریه اصالحی کارشناس به شماره 96871/ك  مورخ 1396/08/07جریمه به مبلغ 

90000000(نود میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 321.46  0
 

162500  , 1379 احداث بناي بدون مجوز 1396/08/13 1/96/21323 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

قلی پور   
جنب 

باشگاه 
فرهنگی و 

ورزشی 
البرز 

طالقانی

1-2-10337-33-1-0-0 58
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 150متر مربع با ضریب دو برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 48750000(چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 150  2
 

162500  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی زمین نسقی مشتمل بر 7 باب مغازه و محوطه 
تجاري که برابر نقشه برداري ارائه شده بسطح 321.46 متر مربع مساحت مغازه ها می باشد. 
با مصالح بلوکی و سنگی بوده و با قدمت حدود سال 79 و کالً خارج از تراکم می باشد. جهت 
تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. در حال حاضر 
بصورت مصالح فروشی و کارواش فعالیت شغلی دارد. بر اساس ضوابط قدیم 6 واحد کسري 

قبالً ***.پارکینگ تجاري دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد
بصورت غیابی داراي راي  بدوي مورخ 95/6/24 کمیسیون ماده صد بوده که در حال حاضر 

***.گزارش فوق با ارائه مدارك و نقشه هاي وضع موجود تکمیل گردیده است
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي محمد حسن اعتباري مبنی 

بر تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف بمساحت 6.5  
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی 
از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ  21,840,000(بیست و  یک 

میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 6.5  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21325 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 
انتهاي 

 بوستان 2

1-1-10477-18-1-0-0 58
2

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 117.92 ) موضوع 
تخلف از مصادیق تباصر ماده صد نبوده لذا راي به اخذ جریمه  فاقد جاهت قانونی 

است

سایر 117.92 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 16 مورخ 1396/04/27به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 615.6 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري 
همکف بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف به 

سطح 6.5 مترمربع می باشد. ضمناً میزان تخلف انجام شده کمتر از 5% می باشد. الزم به 
توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ همکف زمان پروانه 
به سطح 117.92 به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد. حالیه درخواست 
صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

58
2

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره961076 مورخ 96/7/22 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 500000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 100000(یکصد هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد 

جریمه 16.54  0
 

55000  , 1357 احداث بناي بدون مجوز 1396/08/27 1/96/21329 بدوي سیاه 
اسطلخ- 
شهداي 
گمنام

1-2-10148-163-1-0-0 58
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه داراي فروشنامه عادي ,و برابر نقشه هاي معماري 
ارائه شده به سطح 16.54 مترمربع که از بابت احداث بدون مجوز آن سوابقی در سیستم 

شهرداري موجود نمی باشد. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق 1357
 می باشد. برابر خط پروژه شماره 3-1 مورخ 1395/11/28 به سطح 4.30 مترمربع در تعریض 
خیابان و کل ملک در حریم رودخانه قرار دارد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده 

.صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج از تراکم، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 446,050(چهارصد و  
چهل و  شش هزار و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 8.11  1
 

55000  , 1354 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21330 بدوي رشت  
-خیابان 
بوسار - 
کوچه 

 مرادیان

1-1-10525-88-1-0-0 58
4

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث دو 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 722 مورخ 96/7/22 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 300000000 ریال تعیین و براورد نموده است 
که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 60000000(شصت میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد 

جریمه 24.94  0
 

80000  , 1371
 , 1376

احداث مغازه بدون مجوز

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  

560,395(پانصد و  شصت هزار و  سیصد و  نود و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 101.89  0.1
 

55000  , 1354 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  مفروزي بصورت ششدانگ یکباب 
خانه و محوطه مشتمل بر روباب دکان به مساحت 214.13 مترمربع که حالیه طی بازدید 

میدانی یک باب خانه ویالئی و دوباب مغازه در محل موجود می باشد که خالف آن پرداخت 
.نشده است

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 4-1 مورخ 1396/03/10 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 

.18.52 مترمربع از حد غرب در تعریض کوچه 6 متري اصالحی می باشد
به جهت مشخص شدن سال وقوع تخلف ساختمان ویالئی و دوباب مغازه نیاز به استعالم از 

.اداره برق می باشد
با توجه به نامه به شماره 96/19745/2 مورخ  1396/03/11  شرکت توضیع برق منطقه یک 

رشت ، تاریخ نصب انشعاب برق خانه مسکونی سال 1354   و با توجه به نامه به شماره 
96/19765/3 مورخ  1396/03/11 شرکت توضیع برق منطقه یک رشت ، تاریخ نصب انشعاب 
 مغازه سال  1371  و با توجه به نامه به شماره 96/19745/1 مورخ 1396/03/11 تاریخ نصب 

.انشعاب برق  مغازه دیگر سال  1376 می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

58
4

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن ظاهر گیور  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
1 رشت مبنی بر افزایش بناي مسکونی  در همکف  و طبقات اول تا سوم ؛ احداث 

کنسول ؛ کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  جمعاً به متراژ44.84 متر 
مربع  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 

تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه  با ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 44.84 مترمربع  بمبلغ 

312759000(سیصد و  دوازده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  نه هزار ) ریال صادر و 
اعالم میدارد. 

جریمه 44.84  2.25
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 1/96/21333 بدوي علی اباد   
احمدیان(بن 
بست امین)

1-2-10152-23-1-0-0 58
5

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از1 به3 واحد بمساحت 117.5   متر مربع؛ نظر 
به اینکه پرداخت جریمه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 

حکم به ابقاء تعداد واحد هاي مسکونی ( تعداد سه واحد )صادر و اعالم می گردد

سایر 117.5  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5 در مورخ 
91/12/27 داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 174 مورخ 94/10/05 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت و دو طبقه روي یک باب مغازه داراي بالکن در حد 1/3 شامل یک واحد مسکونی 
کالً با زیر بناي  301.31  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم 

اقدام به احداث نموده ، در مرحله سفتکاري  داراي گزارش بشرح ذیل می باشد  که منجر به 
 : صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد گردیده است

:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد -
 اضافه بنا در همکف به سطح 5.58  مترمربع با توجه به کاهش سطح پاسیو -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.97 مترمربع -
توسعه بناي تجاري در همکف با توجه به افزایش تعداد مغازه از یک به دو واحد ،  بسطح  -
36.81 مترمربع که از این مقدار بسطح 11.01 مترمربع آن توسعه مغازه داراي مجوز و بسطح 

 .25.80 مترمربع احداث یک باب مغازه جدید می باشد
 توسعه بالکن تجاري بصورت سراسري بسطح 14.64مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 4.27 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم  و سوم جمعاً به سطح  11.16 مترمربع ( هر طبقه  5.58 مترمربع )-

احداث کنسول غیرمجاز از طبقه دوم  در مجموع دو طبقه بسطح 18.78 مترمربع ( هرکدام -
9.39 مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح 4.08 مترمربع  -
(هرکدام 1.36 مترمربع )

افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به سه واحد که مشمول 117.50مترمربع مابه التفاوت  -
. افزایش واحد می گردد

با توجه به ضابطه پروانه بر مبناي راي کمیسیون ماده 5 مورخ 91/12/27  تعداد 2  واحد  -
. کسري پارکینگ تجاري دارد

کاهش راه پله به بام به سطح  0.38 مترمربع -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه داراي مصوبه ماده 5 بوده و از تراکم اعطایی  

.استفاده ننموده اند
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري و رو به اتمام است و درخواست گواهی عدم  

 .خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند
 . توضیح اینکه مغازه ها فعال فاقد فعالیت شغلی می باشد

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت بروزرسانی گزارش 
.و  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم شهربانو مقصودي ذوالپیرانی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا دوم ؛ اضافه بنا 
تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و در طبقات 

اول تا دوم جمعاً بمساحت 27.68 متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 128712000(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار ) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 27.68  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/21337 بدوي پل بوسار   
کوي 

مرادیان - 
ك امام 

 حسین (ع)

1-1-10522-14-1-0-0 58
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
مرحله اول  به شماره  178 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  249.15 مترمربع در 2.5 طبقه 
با انبار زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است.  قبالً در مرحله اجراي ستون 
همکف از بابت افزایش بنا بسطح 13.10 متر مربع در همکف برابر راي مورخ 96/7/1 داراي 

سوابق پرداختی بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم صادر گردید. حالیه عملیات ساختمانی 
در مرحله سفت کاري می باشد که به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح 

:زیر می باشد
با توجه به توسعه بنا در همکف بسطح  12.15 متر مربع لذا در همکف بسطح 0.95 متر  -1

.مربع داراي اضافه پرداختی می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی دوم جمعاً بسطح 24.3 متر مربع ( هر طبقه بسطح 12.15 متر  -2

مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -3
0.6 متر مربع و در طبقات اول الی دوم جمعاً بسطح 2.78 متر مربع ( هر طبقه بسطح 1.39 

متر مربع)
ضمن کاهش زیر شیروانی بسطح 7.33 متر مربع ،  داراي انباري بزرگتر از 5 مترمربع با  -4

مابه التفاوت 0.07 متر مربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي
داراي کسري فضاي باز بسطح 9.1 متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 9.78 متر مربع می 

 .باشد

.رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

58
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 188,076,000(یکصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتاد و  شش 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.39  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/21338 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 170
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 298 مورخ 1394/12/25 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 947/64 

متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 
.کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/45 متر مربع-1
 اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 12/74 متر مربع-2

کاهش بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 2/34 متر مربع (هر طبقه 0/78 متر مربع)-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/54 متر مربع-4

الزم به ذکر است که داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/47 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند.(درآمدي)

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت -5
1/20 متر مربع (هر طبقه 0/3 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

58
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جریمه بمبلغ 1847932800(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل و  هفت 

میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 274.99  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21339 تجدید 
نظر

خ معلم  ده 
متري سوم 
طالقانی  
ساختمان 

  یاس
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه مرحله اول احداث بنا به 
شماره 65 مورخ 95/09/09 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی 
در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 678.15 مترمربع میباشد، پروانه مرحله دوم صادر گردیده 

.است
:از بابت موارد ذیل در مرحله سفت کاري داراي راي کمیسیون ماده صد می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 46.83 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 221.56 مترمربع (هر طبقه 55.39 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 6.60  -3

مترمربع (هر طبقه 1.65 مترمربع)
به سطح 2.13 مترمربع مازاد برتراکم ناشی از انباري بیش از 5 مترمربع در -4

زیرشیروانی-صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 7.58 مترمربع

.کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در زمان پایانکار الزامی می باشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

.تاکنون کابینت ها ها نصب نگردیده و آسانسور راه اندازي نشده است
داراي کسري فضاي سبز به سطح 11.39 مترمربع و کسري فضاي باز به سطح 29.50 مترمربع 

.میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم میگردد

58
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در خصوص اعتراض آقاي مهدي علیزاده و شرکاء نسبت به راي شماره  1.96.20789 
مورخ 96.7.1  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 

و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2.75 به 2.5 برابر به مبلغ 334236000

(سیصد و  سی و  چهار میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد  

جریمه 39.79  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/21340 تجدید 
نظر

گلسار 124  
نبش بهار 6
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 4 مورخ 
96/03/29 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد 

مسکونی و بازیربناي 989.52 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده تا 
مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم به سطح 39.79 مترمربع می 

.باشد
که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه میباشد. حالیه با توجه به 
.حذف سایبان در همکف داراي مابه التفاوت همزمانساز به سطح 9.32 مترمربع میباشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه احداث بنا مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
..حضورتان میگردد

58
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در خصوص اعتراض آقاي رضا علیزاده و شرکاء  نسبت به راي شماره 1.96.10789 
مورخ 96.7.4 کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد. 

جریمه 50.28  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21341 تجدید 
نظر

 
گلسارپست

ك 
ستادمعین 
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 439 مورخ  93/12/28 
بصورت 5 طبقه روي پیلوت با زیربناي 1656.89 مترمربع صادر گردیده قبالً بدون خالف در 
مرحله سقف طبقه اول گواهی عدم خالف به شماره  130501 مورخ 94/12/20 دریافت نموده 
است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
داراي اضافه بناي تراکمی بدلیل  کاهش راه پله و  تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -1
5.35 و در طبقات اول الی  چهارم جمعاً بسطح 4.64 متر مربع و در طبقه پنجم بسطح 1.51 

متر مربع
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بدلیل عدم رعایت عقب سازي بسطح  38.78 -2

  مترمربع
در هنگام صدور پروانه به سطح 34.77 متر مربع در همکف و بسطح 189.47 متر مربع  -3
در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجعه به اینکه از 5 در صد کل زیر بناي 

.مجاز پروانه کمتر بوده لذا مشمول خالف نمی گردد
.رعایت پارکینگ می گردد 

:ضمناً
در همکف بسطح 2.09 متر مربع و در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 1.4 متر مربع  /--

.کاهش سطح دارد
انباري در زیر شیروانی  حدف گردیده و مساحت زیر شیروانی بسطح 95.68 متر مربع   /--

.کاهش یافته است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  154,308,000(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  سیصد و  هشت هزار )ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.37  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21342 تجدید 
نظر

گلباغ نماز  
خاك 

شناسی   
گلستان 

جنب 
ساختمان 

آریان

1-1-10548-11-1-0-0 591

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه 
اصداري، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

107,531,250(یکصد و  هفت میلیون و  پانصد و  سی و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 27.75  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21343 تجدید 
نظر

بلوار ش  
انصاري 

روبروي خ 
ارشاد ش 

عباس 
حسینی

1-1-10254-28-1-0-0 59
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 191 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 211.23 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اتمام فونداسیون بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی  (با 

:پوشش 100 % زمین به عنوان زیربنا ) به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 27.75 مترمربع -

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  
.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 331968000(سیصد و  سی و  یک میلیون و  نهصد و  شصت و  
هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 39.52  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21344 تجدید 
نظر

خ معلم 
بطرف علی 
آباد بعداز 4
راه حسین 

آباد  
 پالك171

1-2-10222-48-1-0-0 59
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 507.75 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به سطح 

.39.52 مترمربع میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 

بناي همکف بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 472248000(چهارصد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  چهل 

و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 56.22  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21345 تجدید 
نظر

گلسارv خ112
 

1-1-10177-18-1-0-0 59
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 206-95/12/28  بصورت 5 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی با زیربناي کل 1427.15 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  
همکف بوده و تا این مرحله  بسطح 56.22 مترمربع داراي اضافه بنا  می باشد. رعایت سایر 
ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 

.دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص اعتراض شهرداري به راي شماره 1/96/20414-96/5/7 صادره از شعبه 
پنجم کمیسیون بدوي ماده صد شهرداري، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی، خارج از 

فرجه قانونی بعمل آمده لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست، قرار رد درخواست 
تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می گردد. 

سایر 569.46 3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 1/96/21346 تجدید 
نظر

گلسار 104 
شهید 

باستانی بن 
بست 
شقایق

1-1-10058-157-1-0-0 59
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی مرحله اول به شماره 502 
مورخ 94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی  و انباري در 

زیرشیروانی کالً با زیر بناي 494.96 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 

اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و شروع نماسازي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد ضمناً با توجه به اخذ پروانه 3 مرحله 
اي و عدم اخذ پروانه مرحله دوم در مرحله فنداسیون پروانه از درجه اعتبار ساقط است و 

: تخلفات برابر ضوابط پروانه بشرح ذیل اعالم می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.93مترمربع ضمنا برابر بند 22 پروانه  -

.بسطح 113.27مترمربع متراژ پروانه بصورت در حد تراکم به کمیسیون اعالم گردیده است
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 38.79 مترمربع (هر طبقه  -
12.93 مترمربع )ضمنا برابر بند 22 پروانه بسطح 339.81 مترمربع متراژ پروانه بصورت در 

.حد تراکم به کمیسیون اعالم گردیده است
با توجه به حذف انباري بسطح 21.69در زیرشیروانی ، احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 به  -

 . سطح 64.66 مترمربع که با طبقه سوم تشکیل یک واحد را می دهد
.حذف راه پله به بام به سطح  20.19 مترمربع که باید به تایید آتش نشانی برسد -

. رعایت سه باب پارکینگ می گردد -
 .اسانسور بصورت هیدرولیکی اجرا شده و فاقد اتاقک اسانسور می باشد -

.انباري در زیرشیروانی حذف شده است -
حالیه درخواست  اخذ پروانه مرحله دوم  را دارند. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است .  

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 131,224,800(یکصد و  سی و  یک میلیون و  دویست و  
بیست و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 78.11  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/08/06 1/96/21347 تجدید 
نظر

رشتیان خ. 
شهید 
رجایی  

سحر خیز

1-2-10130-16-1-0-0 59
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ 1,236,480,000(یک میلیارد و  دویست و  سی و  شش میلیون و  چهارصد و  
هشتاد هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 147.2  2.5
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 800,217,600(هشتصد میلیون و  دویست و  هفده هزار و  
ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 119.08  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 222مورخ 
1393/11/04به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 498.98 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، در مرحله نازك کاري داراي سوابق بشرح ذیل می باشد که منجر به 

 : صدور آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه گردیده است
 اضافه بنا در همکف به سطح 29.45 مترمربع با توجه به حذف  سایبان همکف -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 88.35 مترمربع ( هر طبقه 29.45 مترمربع  -
(

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 147.20 مترمربع کال خارج از تراکم-
توسعه راه پله به بام به سطح  1.28مترمربع -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد  که با توجه به آزمایش در محل رعایت  -
 .4 باب پارکینگ می گردد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 78.11 مترمربع ازتراکم اعطایی  -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي  
. صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

طی بررسی مجدد بسطح 5.20 مترمربع در همکف و بسطح 10.89 مترمربع در طبقات اول تا 
سوم  از راه پله کسر و به بناي مفید افزده شده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

59
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ275486400(دویست و  هفتاد 
و  پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 27.33  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/16 1/96/21354 بدوي 0-0-1-19-10028-1-1 گلسار 146  59
7
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 221 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد مسکونی 

 با زیر بناي کل 1380.1 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون همکف بوده و تا این مرحله به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 25.19 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 2.14 مترمربع -2
از بابت موارد فوق داراي سوابق درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 

.تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/09/19 می باشد
حالیه به استناد نقشه اصالحی ارائه شده و با توجه به حذف سایبان داراي اضافه بناي 

.همزمانساز در همکف به سطح 21.38 مترمربع می باشد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  

.تقدیم می گردد

59
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و حسب مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 
خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (توسعه بناي تجاري) حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,498,902,400(یک 
میلیارد و  چهارصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 105.26  4
 

3560000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/08/09 1/96/21358 بدوي گلسار بلوار 
دیلمان 
جنب 

شهرك امام 
 علی

1-1-10496-33-1-0-0 59
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 534,000,000(پانصد و  سی و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
به شماره 428 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه تجاري بر روي کرسی با زیر بناي 

319.41 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی 
به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي 

:ماده صد مورخ 1396/08/09 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
توسعه بناي  تجاري  در همکف بسطح 54.83 مترمربع که از این مقدار بسطح 31.80  -1

مترمربع بصورت تبدیل پیلوت پارکینگ تجاري به فضاي مفید تجاري بوده و مابقی بسطح 
23.03 مترمربع بصورت افزایش سطح تجاري خارج طول 60% میباشد

کاهش سطح بناي تجاري در طبقه اول بسطح 11.74 مترمربع  اما با توجه به پیشروي از -2
.طول 60% داراي تغییر جانمایی بنا بسطح 23.03 مترمربع میباشد

 توسعه بناي تجاري در طبقه دوم بسطح 23.03 مترمربع-3
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 4.37 مترمربع-4

الزم به توضیح است با توجه به فضاي مفید تجاري، ملک مورد نظر داراي 6 واحد کسري -5
پارکینگ تجاري میباشد که با توجه به اینکه قبالً در زمان صدور پروانه 3 واحد کسري 

پارکینگ تجاري پرداخت نموده است در حال حاضر3 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد 
 .داشت

**************************
خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

.جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

59
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهارده قطعه پارکینگ ، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,310,000,000
(دو میلیارد و  سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 350  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/13 1/96/21361 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

نرسیده به 
تعمیرگاه 

2000 

1-1-10500-109-1-0-0 59
9

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول 
پروانه اصداري (توسعه بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ  1,721,148,000(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  یک 
میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 130.39  4
 

3300000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی تجاري بشماره 412 مورخ 
94/12/27 بصورت 2طبقه روي همکف در یک واحد تجاري با زیربناي 286.58 مترمربع می 
باشد .عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد
توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 62.19 مترمربع که از این مقدار بسطح 20.31 مترمربع 

. تبدیل پیلوت به تجاري و مابقی بسطح  41.88 مترمربع اضافه بنا می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول با احتساب وید بسطح  41.88 مترمربع

 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 20.31 مترمربع
 توسعه راه پله تا بام بسطح 6.01 مترمربع

.با توجه به مساحت مفید باالي 300 مترمربع  تعداد 14 واحد کسري پارکینگ دارند
.حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

59
9

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
665,856,000(ششصد و  شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 462.4  1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21362 تجدید 
نظر

خ عرفان  
  باالکویخ

1-1-10397-698-1-0-0 600

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان بدون مجوز در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري 
به صورت 2 طبقه بر روي دو باب مغازه، در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 514.83 مترمربع 
کال خارج تراکم میباشد. با توجه به  G213 میباشد، که با توجه به قرارگیري آن در کاربري

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز درهمکف به سطح 148.62 مترمربع که 52.43 مترمربع آن به  -1

.صورت دو باب مغازه میباشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول و دوم به سطح 297.24 مترمربع در 4 واحد  -2

مسکونی
احداث یک واحد مسکونی در زیر شیروانی به سطح 68.97 مترمربع-3

با توجه به سال وقوع تخلف (سال 91) و تامین 4 واحد پارکینگ،تا این مرحله کسري 
.پارکینگ ندارد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/04/10 به سطح 0.14 مترمربع در تعریض کوچه 8 

.متري قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

600

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 131,712,000(یکصد و  سی و  یک میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.6  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/09 1/96/21383 بدوي چمارسرا  
کوچه 
عابدي 

خیابان 25
متري

1-2-10382-11-1-0-0 601

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 64-95/09/07  بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت در4  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 640.30 مترمربع می 

باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  
ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله بسطح 19.60 مترمربع داراي اضافه بنا  می باشد. 

رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور 
.پروانه مرحله دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 12756500(دوازده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  
شش هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 8.23  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21385 بدوي طالقانی خ  
عابدي 
کوچه 

انعام-ك9 
-ك فرعی

1-2-10105-30-1-0-0 602

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، به مبلغ  

58900000(پنجاه و  هشت میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 38  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 293 مورخ 1394/12/24به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 199.38مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و اتمام سربندي بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي ارائه شده  اقدام 

:به تخلف ساختمانی به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 8.28 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 16.56 مترمربع ( هر طبقه 8.28 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 12.29 مترمربع ( به سطح 9 مترمربع احداث انباري بیش از 5  -

مترمربع ( خارج تراکم ) جهت محاسبات درآمدي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.29 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.58

متر مربع ( هر طبقه 0.29 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 8.23 متر مربع ( تبصره 7) -

.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،ضمن نقض راي بدوي،  به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 342,720,000(سیصد و  چهل و  

دو میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 204  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/08/20 1/96/21386 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن خ 

177

1-1-10124-364-1-0-0 603

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه 

اصداري، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی (به دلیلی حجم باالي تخلف در سطح 
طبقات) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,157,184,000(یک میلیارد و  یکصد و  

پنجاه و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 114.8  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21386 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن خ 

177

1-1-10124-364-1-0-0 603

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراء سقف 
دوم و میلگرد هاي انتظار ستون طبقه دوم که  براي آن پروانه ساختمانی به شماره  259

مورخ 94/12/16 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به انضمام زیر شیروانی 
( انباري )  و با زیر بناي کلی   1346.93 مترمربع  صادر شده و داراي تمدید پروانه نیز می 
باشد که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از 

:تراکم و به شرح زیر می باشد
. افزایش بنا در همکف به سطح  57.40 مترمربع -1

.افزایش بنا در طبقه اول  به سطح 57.40 مترمربع -2
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح   204 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده است. ( 

. تبصره ماده  7)  . ( 27.28 مترمربع طبقه همکف و 176.72 مترمربع در طبقات )
مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 152,985,000(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد 

و  پنج هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 19.74  2.5
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 1/96/21388 تجدید 
نظر

حسین آباد 
منفرد 

دوست  26

1-2-10284-33-1-2-0 604

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا 
تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت یکواحد آپارتمان در طبقه 
دوم بانضمام پارکینگ و انباري که مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از انباري به 

یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت  14/70 مترمربع نموده اند که بابت آن داراي رأي 
.کمیسیون بدوي مورخ 1376/02/09 و پرونده در واحد خالف میباشند

همچنین مجدداv از بابت توسعه بناي تجاري بمساحت 19/74 متر مربع بصورت تبدیل انباري 
به تجاري داراي رأي بدوي بشماره 1/94/10306 مورخ 1394/01/25 مبنی بر تخریب میباشند 

. که مالک راسا اجراي حکم نموده و پرونده خالف مختومه گردیده است
حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک مجددا اقدام به توسعه بنا بسطح 19.74 مترمربع 

والحاق آن به مغازه نموده و تقاضاي طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد را دارند برابر 
ضوابط یک باب کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت ضمنا واحد تجاري مذکور با فعالیت 

.خرازي در حال بهره برداریست . مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

604

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 1757817600(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  

هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 130.79  4
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21391 بدوي چهارراه  
بهشتی 
نبش 

  بوستان 12

1-1-10479-2-1-0-0 605

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ4,606,476,000(چهار میلیارد و  ششصد و  شش میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  
شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 548.39  2.5
 

3360000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,344,000,000(یک میلیارد و  

سیصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 200  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 2400000000(دو میلیارد و  

چهارصد میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 128.19  0
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21391 بدوي چهارراه  
بهشتی 

نبش بوستا

1-1-10479-2-1-0-0 605

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 461 مورخ 92/12/28  بصورت 
ساختمان 4 طبقه بر روي پیلوت ( 3 طبقه بر روي 3 باب مغازه بهمراه بالکن) بهمراه زیرزمین 

و زیرشیروانی (انباري) در 4 واحد مسکونی و 3 واحد تجاري با زیربناي 857/51 متر مربع 
(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره 

برداري بوده و بابت اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 28/94 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
.تجدید نظر مورخ 1393/09/17 میباشند

: همچنین بابت
((1-اضافه بنا در همکف بمساحت 24/64 متر مربع

تبدیل پیلوت به مغازه در همکف (بصورت توسعه بناي تجاري) بمساحت 93/82 متر  -2
مربع

توسعه بالکن درمغازه شماره 1 بمساحت 36/97 متر مربع (بمساحت 17/14 متر مربع در -3
 حد 1/3 و بمساحت 19/83 متر مربع خارج از 1/3)

تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول و توسعه بناي تجاري مجموعاv بمساحت 128/19 متر -4
مربع(تبدیل واحد مسکونی به تجاري بمساحت 56/30 متر مربع - توسعه تجاري بمساحت 

71/89 متر مربع)
(توضیح اینکه وضع موجود بصورت دو واحد تجاري مجزا(واحد هاي 4 و 5 ) میباشند.)
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 323/56 متر مربع (هر طبقه 161/78 متر مربع )-5
از این مقدار بمساحت 17/24 متر مربع در هر طبقه مربوط به احداث کنسول غیرمجاز 

.بسمت معبر میباشد
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 185/18 متر مربع (از این مقدار بمساحت 17/24 متر -6

مربع مربوط به احداث کنسول غیر مجاز بسمت معبر میباشند.)
توسعه زیرشیروانی بمساحت 15/01 متر مربع (توسعه راه پله به بام بمساحت 9/03متر -7

مربع-توسعه انباري بمساحت 5/98 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد-8

 و با توجه به افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 3 واحد به 5 واحد
.تعداد 8 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

توضیح اینکه در زمان پروانه داراي باالبر در زیر زمین و همکف بوده که وضع موجود بصورت 
رمپ با شیب بیش از 15% میباشد.))

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/09/17 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات  
.میباشند

: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

605

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اضافه بناي همزمانساز در همکف (محوطه مسقف) بمساحت 2/95 متر مربع-1
اضافه بناي تجاري (همزمانساز) در طبقه اول بمساحت 10/09 متر مربع-2

 توسعه راه پله در طبقه اول بمساحت 1/24 متر مربع-3
.مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف بحضور تقدیم میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت خانم وجیهه محمدي مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح تبدیل پیلوت به تجاري به متراژ 23.77 متر مربع که منجربه 1
 واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع گردیده ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در پرونده  و بازدید بعمل آمده 
اعضاء کمیسیون از موقعیت ملک ؛ در خصوص بناي تجاري به متراژ 23.77 متر مربع 

بلحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي به استناد بند 24 ماده 55  قانون 
شهرداري حکم به اعاده وضع به حال سابق ( مسکونی) را صادر و اعالم میدارد 

همچنین با توجه به مراتب فوق کسري پارکینگ منتفی می گردد.   

سایر 48.77  0
 

1200000  , 1387 احداث بناي بدون مجوز 1396/09/18 1/96/21396 بدوي استادسرا   
نوري

1-2-10023-55-1-3-0 606

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
سوم می باشد. حالیه مالک بدون مجوز پارکینگ قطعه اول به سطح 23.77 مترمربع را 

تبدیل به یک باب مغازه با قدمت سال 1387( برابر اظهار نظر واحد اصناف ) نموده است.  
ضمناً داراي 1واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. بر اساس طرح تفصیلی جدید فاقد 
عقب نشینی می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ866376000(هشتصد و  شصت و  شش میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 103.14  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/16 1/96/21397 بدوي گلسار 104 
 گلسار

1-1-10039-158-1-0-0 607

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 500 مورخ 94/12/27 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1047.71 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول %60 

:به شرح زیر می باشد
 کاهش سطح سایبان در همکف به سطح 0.77 مترمربع-1

 اضافه بنا درهمکف به سطح 1.53 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 77.75 مترمربع (هر طبقه 15.55 مترمربع)-3

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 13.81 مترمربع -4
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 10.05  -5

مترمربع (هر طبقه 2.01 مترمربع)
داراي مازاد بر تراکم به سطح 3.14 مترمربع ناشی از افزایش سطح انباري ها بیش از پنج 

مترمربع در زیر شیروانی - جهت اخذ عوارض درآمدي
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است
رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

607

در خصوص تخلف ساختمانی خانم بهجت فداکار موضوع گزارش شهرداري منطقه 1
رشت ، بشرح  احداث بناي مسکونی بصورت ویالیی به انضملم انبار و سرویس جمعاً؛ 

به متراژ  117.61   مترمربع  که از این مقدار 91.26 متر مربع بناي  داخل تراکم و 
باقیمانده بناي خارج از تراکم می باشد؛  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط موجود و 
قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
91.26 مترمربع به مبلغ   1482975(یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  دو هزار و  

نهصد و  هفتاد و  پنج)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 91.26  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21398 تجدید 
نظر

رشت- بلوار 
قلی پور 
-کوچه 

بهارستان

1-2-10488-139-1-0-0 608

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص بناي مازاد بر تراکم به متراژ 26.35 مترمربع مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی  به مبلغ  
 6,422,813(شش میلیون و  چهارصد و  بیست و  دو هزار و  هشتصد و  سیزده)  ریال 
 محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف 

به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 7.5 متر مربع   در هنگام 
نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 26.35  1.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21398 تجدید 
نظر

رشت- بلوار 
قلی پور 
-کوچه 

بهارستان

1-2-10488-139-1-0-0 608

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر خط عادي بصورت یک قطعه زمین که به 
استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح 159.60 مترمربع و مشتمل بر 

یکبابخانه ویالیی خالفساز بسطح 106 مترمربع و انباري جداساز درحیاط بسطح 11.61 
مترمربع با قدمت سال 1377 وبا مصالح بلوك سیمانی میباشد.جهت تعیین میزان عقب 

نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد.ضمناً بررسی مساحت داخل و خارج 
تراکم اعیانات پس از مشخص شدن مقدار عقب نشینی اعالم خواهد شد.مراتب با توجه به 

نامه دبیرخانه کمسیون ماده صد مبنی بر گزارش اصالحی با ارائه مدارك ونقشه وضع موجود 
 .توسط مالک ،بحضور تقدیم میگردد

برابر خط پروژه بشماره 12 مورخ  1396/07/05ملک مورد نظر داراي عقب نشینی *****
بسطح 7.50 مترمربع میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور بسطح 6.55 مترمربع اعیانی 

وجود دارد.ضمناً برابر ضوابط از کل مساحت اعیانات (117.61 مترمربع)،بسطح 91.26 
مترمربع در حد تراکم ومابقی بسطح 26.35 مترمربع خارج تراکم میباشد.مراتب جهت 

 .صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه 

تخلف مالک در احداث طبقه مازاد، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و به جهت 
عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی، به 
مبلغ  1,194,732,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  چهار میلیون و  هفتصد و  سی و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129.3  2.75
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/16 1/96/21400 تجدید 
نظر

گلباغ نماز  
ولی عصر 

کوچه پنجم

1-1-10241-35-1-0-0 609

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 58,598,400(پنجاه و  هشت 
میلیون و  پانصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.88  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی سوم (حجم باالي تخلفات در 

سطح طبقات)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1029436800(یک میلیارد و  بیست و  
نه میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 153.19  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/21400 تجدید 
نظر

گلباغ نماز  
ولی عصر 

کوچه پنجم

1-1-10241-35-1-0-0 609

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمانی در حال احداث و در مرحله بهره برداري 
که داراي پروانه ساختمانی شماره 90 مورخ 1393/06/24 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در  

3 واحد مسکونی و با زیر بناي کلی  415.9 متر مربع صادر شده است و حالیه با توجه به 
:نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

. افزایش بنا در همکف به سطح  35.83  مترمربع-1
. افزایش بنا در طبقه اول به سطح  36.95 مترمربع -2

. افزایش بنا در طبقه دوم به مساحت 36.95 مترمربع-3
. افزایش بنا در طبقه سوم ه مساحت 36.95 مترمربع-4
. احداث یک طبقه مازاد به مساحت 129.30 مترمربع -5

کاهش بناي زیر شیروانی به مساحت 25.96 مترمربع که از این مقدار به مساحت 24.30 -6
مترمربع به دلیل حذف انباري در زیرشیروانی و به مساحت 1.66 مترمربع بدیل کاهش 

.مساحت راه پله و آسانسور می باشد
بناي مازاد بر تراکم بدیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش ان به بناي مفید به  -7

. مساحت 6.51 مترمربع در همکف و طبقات
.باتوجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم به سطح 34.88 مترمربع می باشد -8

الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب دو درب 3 و 4 متري بوده 
است و  حالیه برابر وضع موجود داراي دو درب 4 متري می باشد که طبق  بخشنامه معاونت 
شهرسازي و معماري به شماره ش ر -39518-394 مورخ 1394/03/27 و همچنین  بدلیل 
اینکه در پارك حاشیه اي تاثیري نداشته است حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 

.جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گردد
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد و 

.خالف جدیدي مشاهده نشده است
حالیه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بازگشت تشویقی آسانسور به مساحت 8.52 مترمربع 

.می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

609

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي کریم عربانی نژاد و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 39/44 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
198,777,600(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور 
مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس 

فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی 
معرفی گردد . 

جریمه 39.44  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/23 1/96/21436 بدوي پارك 
نیکمرام   

نیلوفر

1-2-10078-7-1-0-0 610

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 137 مورخ 95/12/24 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

مسکونی و بازیربناي 897.35 مترمربع میباشد، که مورخ 96/01/20 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده است.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 احداث سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ به سطح 4.53 مترمربع-1

 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.48 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 29.92 مترمربع (هر طبقه 7.48 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 2.04  -4
مترمربع (هر طبقه 0.51 مترمربع)

 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 10.07 مترمربع
.تا این مرحله حداقل تعداد پارکینگ موردنیاز تامین گردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ الزامی میباشد
.کسري فضاي سبز و فضاي باز ندارد

.تخلفات صورت گرفته در هر طبقه کمتر از 0.05 زیربناي آن طبقه مندرج در پروانه میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه احداث بنا مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 389.24 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 248- 95.12.28 مبادرت 

به احداث بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 389.24  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/21451 بدوي استادسرا   
17شهریور

1-2-10013-36-1-0-0 611

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ763190400(هفتصد و  شصت و  

سه میلیون و  یکصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 113.57  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  248 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  504.05 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. در مرحله اجراي ستون همکف از بابت 
افزایش بنا در همکف بسطح 21.45 متر مربع داراي سوابق و راي بدوي مورخ 96/7/1 

کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي می باشد که تا کنون پروانه مرحله دوم صادر 
نگردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله سقت کاري می باشد که به استناد نقشه برداري 

:تفکیکی ارائه شده تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 30.82 متر مربع که از این مقدار بسطح 21.45 متر مربع داراي  -1
راي جریمه کمیسیون ماده صد بوده و بسطح 9.37 با توجه به سایه کنسول خالف جدید می 

.باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 92.4 متر مربع ( هر طبقه 30.8 متر مربع) -2

توسعه زیر شیروانی بسطح 2.93 متر مربع که از این مقدار بسطح 2.54 متر مربع با توجه  -3
.به احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع مشمول اخذ عوارض درآمدي می باشد

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 0.74 متر مربع و در طبقات اول  -4
الی سوم جمعاً بسطح 8.13 متر مربع ( هر طبقه 2.71 متر مربع)

داراي کسري فضاي سبز بسطح 9.23 متر مربع و کسري فضاي باز بسطح 11.42 متر مربع  -5
 .می باشد

ضمناً در پروانه صادره در طبقات اول الی سوم و زیر شیروانی کالً بسطح 389.24 متر  -6
مربع مجاز به احداث بنا بوده که به علت پیشرفت کار و عدم اخذ پروانه مرحله دوم به عنوان 

.تخلف در حد تراکم گزارش می گردد
رعایت پارکینگ می گردد

.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

611

با توجه به تغیر کاربري غیر مجاز ونظر به اینکه نامبرده هیچگونه مدرکی دال بر 
احداث و استفاده تجاري قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر رشت و قبل از 

تصویب بند24 ماده55 قانون شهرداري مصوب(52/5/17) ونیز گواهی دال بر اخذ 
مجوز تجاري از شهرداري ارائه وابرازننموده مستندا به تبصره ذیل بند24ماده55 

مصوب1334 قانون شهرداري ضمن اعاده وضع به حال سابق ، حکم به تعطیل محل 
تخلف حداکثر ظرف مدت10 روز صادرمیگردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

90  0
 

1020000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21469 بدوي گلسار خ  
138 

1-1-10063-16-1-0-0 612

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده طبق سوابق موجود در شهرداري یکبابخانه ویالیی  که از بابت 
اعیان داراي بالمانع به شماره 153840 مورخ 92/03/08 میباشد.در حال حاضر بدون مجوز  

از شهرداري تحت عنوان باشگاه بدنسازي  با نام تجاري اسطوره مورد بهره برداري قرار 
گرفته است  ضمنا مکان مذکور حدود 4 سال میباشد که از فضاي مسکونی بعنوان تجاري 

استفاده مینماید همچنین در سالهاي 96و 95 در خصوص بهره برداري غیر مجاز داراي 
گزارش واحد فنی میباشد  مراتب جهت صدور تقدیم میگردد

612

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 219542400(دویست و  نوزده میلیون و  پانصد و  چهل و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 130.68  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21473 بدوي پستک 20 
 متري گاز

1-1-10539-33-1-0-0 613

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها 
با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و  طبقات ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 39,110,400(سی و  نه میلیون و  یکصد و  ده هزار و  چهارصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.64  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  93643200(نود و  سه میلیون و  
ششصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.29  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 14 مورخ 1395/05/14 به صورت 3.5 طبقه روي یک باب مغازه بر اساس 

بند 16 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/02/21 با زیربناي کل 361.68 مترمربع و 
پروانه مرحله دوم  به شماره 280815 در مرحله اتمام فونداسیون صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

توسع تجاري به صورت تبدیل پیلوت به مغازه به سطح 9.29 مترمربع -1
تبدیل یک باب مغازه به دو باب جمعاً به سطح 38.57 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به صورت توسعه کنسول به شارع عام جمعاً به سطح  -3
7.95 مترمربع ( هر طبقه 2.65 مترمربع )

کاهش زیر شیروانی به سطح 9.06 مترمربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.69 متر مربع ( هر طبقه 1.23 متر مربع )

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6
در زمان صدور پروانه به سطح 130.68 مترمربع از خارج تراکم ( تبصره 7 ) استفاده  -7

.نمودند
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/08/13 مبنی بر 

.پرداخت جریمه نقدي می باشد
.الزم به توضیح است با توجه به میزان تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد

حالیه متقاضی با توجه به تخلف کمتر از 5% و حذف تراکم اعطایی زمان پروانه درخواست 
.بررسی مجدد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

613

با توجه به تغیر کاربري غیر مجاز ونظر به اینکه نامبرده هیچگونه مدرکی دال بر 
احداث و استفاده تجاري قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر رشت و قبل از 

تصویب بند24 ماده55 قانون شهرداري مصوب(52/5/17) ونیز گواهی دال بر اخذ 
مجوز تجاري از شهرداري ارائه وابرازننموده مستندا به تبصره ذیل بند24ماده55 

مصوب1334 قانون شهرداري ضمن اعاده وضع به حال سابق ، حکم به تعطیل محل 
تخلف حداکثر ظرف مدت10 روز صادرمیگردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

628  0
 

1020000  , 1395
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ 1396/08/09 1/96/21477 بدوي گلسار  
 توحید

1-1-10022-7-1-0-0 614

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی (ملک متشاکی) بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه 
(همکف و اول) در یکواحد مسکونی با قدمت حدود 25 سال و بمساحت عرصه 171 متر مربع 

.داراي بالمانع شماره 1/33/51631 مورخ 1386/11/02 از شهرداري میباشند
توضیح اینکه وضع موجود بصورت تجاري (رستوران 1* 2) با قدمت حدود  یکسال (سال 
1395)  مورد بهره برداري قرار میگیرد همچنین داراي توسعه بنا بمساحت حدوداv 25 متر 

.مربع با مصالح فلزي در طبقه اول میباشند
بابت تبدیل تجاري به مسکونی و توسعه بنا طبق ظوابط جدید 14 واحد کسري پارکینگ 

.تجاري دارند
.ضمناv داراي 2 تابلو به ابعاد حدوداv 0/8 * 4/5 متر و 1/5 * 1/5 متر میباشند

الزم به توضیح است که بازدید از داخل ملک صورت نپذیرفته و مساحت توسعه بنا بصورت 
تقریبی همچنین مساحت دقیق اضافه بناي موجود پس از ارائه نقشه وضع موجود و تعرفه 

.ملک توسط مالک متعاقباv اعالم میگردد
حالیه مالکین واحد هاي مسکونی پالك مجاور حد جنوب نسبت به تغییر کاربري پالك 

مذکور و بهره برداري بصورت رستوران و توسعه بناي صورت گرفته همچنین سرو صداي 
.مشتریان رستوران در ساعات پایانی شب معترض بوده و درخواست رسیدگی دارند

الزم به توضیح است که ملک شاکی بصورت یکباب ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
داراي پروانه شماره 210 مورخ 1386/04/21 و پایانکار شماره 75929 مورخ 1387/11/19 و 

.فاقد خالف میباشند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

614

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي مطلب رفیعیان ؛بشرح : تبدیل واحد مسکونی به 
تجاري به متراژ حدود  112.25 مترمربع؛  نظر به اینکه  اقدام مالک بر خالف اصول و 

مقررات شهرسازي و قوانین شهرداري می باشد به استناد تبصره ذیل بند 24 ماده 55  
قانون شهرداري حکم به اعاده وضع به حال سابق ( مسکونی) را صادر و اعالم میدارد 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

112.25  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21492 بدوي بلوار معلم  
جنب 

ساختمان 
آفتاب 
گوهري

1-2-10062-16-1-8-0 615

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه  سوم می باشد.طی بازدید میدانی مشاهده 
گردید مکان مورد نظر با مساحت 112.25مترمربع تبدیل به دفتر فروش به نام تجاري آریا 

بتون  گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه 
مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

615

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي  دکتر موثقی  ؛بشرح : تبدیل واحد مسکونی به 
تجاري ( آرایشگاه زنانه )به متراژ حدود  145.6 مترمربع؛  نظر به اینکه  اقدام مالک بر 

خالف اصول و مقررات شهرسازي و قوانین شهرداري می باشد به استناد تبصره ذیل 
بند 24 ماده 55  قانون شهرداري حکم به اعاده وضع به حال سابق را صادر و اعالم 

میدارد 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

145.6  0
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21495 بدوي گلسار خ  
142 

1-1-10006-20-1-6-0 616

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت یک 
واحد مسکونی بمتراژ تقریبی 145.6 مترمربع و با قدمت تقریبی 5 سال میباشد.ودرحال 

حاضراین واحد مسکونی به تجاري(آرایشگاه زنانه) بدون مجوز ازشهرداري تبدیل گردیده، 
حالیه جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک برروي خط پروژه 
میباشد.الزم بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع 

 .موجود قابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/16 1/96/21501 بدوي جاده  
پیربازار 
فخب 

خیابان 
شهید 

نوروزي 
روبروي 
کوچه 

  سیزدهم

1-1-10651-3-1-0-0 617

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
149606-96/7/29 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   13000000(سیزده 
میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 62.96  0
 

1200000  , 1390 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري  با ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

10656000(ده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 2.96  3
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 18,223,500(هجده میلیون و  دویست و  بیست و  سه هزار و  
پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی 

مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 
گیرد.

جریمه 27.78  1
 

225000  , 1378
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/21501 بدوي جاده  
پیربازار 
فخب 

خیابان 
شهید 

نوروزي روبر

1-1-10651-3-1-0-0 617

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر سند ارائه شده عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 
عرصه 257 متر مربع می باشد. قبالً بصورت نسقی بر روي زمین به مساحت 150 متر مربع 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 4612 مورخ 73/11/3 از بخشداري مرکزي بوده که در آن 

داراي 130 متر مربع اعیان بصورت یک طبقه روي مغازه ( طبقه اول 70 متر مربع و همکف 60
 متر مربع) بوده است. به استناد نامه شماره 242 مورخ 87/11/7 دهیاري فخب خطاب به 
بخشداري مرکزي که در آن جهت گواهی پایانکار ارائه گردیده ، طبقه اول 70 متر مربع 
مسکونی و همکف 60 متر مربع تجاري و بدون اضافه بنا گزارش گردیده است. الزم بذکر 
است با توجه به عدم دسترسی به نقشه هاي زمان پروانه و ناقص بودن پرونده ارسالی از 

دهیاري به شهرداري در خصوص تعداد مغازه ها ي همکف  مدارکی  در دسترس نبوده برابر 
همکف مجموعاً بسطح  -1:نقشه برداري وضع موجود اعیانات احداثی به شرح زیر می باشد
 -72.28.2 متر مربع که از این مقدار بسطح 62.96 متر مربع بصورت 3 باب مغازه می باشد
داراي تخلفات به شرح زیر نسبت به  .طبقه اول بسطح 85.5 متر مربع مسکونی می باشد

اضافه بنا  -2اضافه بنا همکف بسطح 12.28 متر مربع -1:پروانه و پایانکار دهیاري  می باشد
تبدیل یک باب مغازه به 3  -3 مغازه بسطح 2.96 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري

باب که بر اساس ضوابط سال تخلف ( 1390)داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می 
با توجه به بازدید میدانی، قدمت توسعه مسکونی در طبقه اول بسطح 15.5 متر مربع -4.باشد
 تخلف تغییرات مغازه حدود سال 1390 و قدمت اضافه بنا بر مبناي گواهی پایانکار دهیاري 

ضمناً حد شرق سند به نهر قید گردیده است. جهت تعیین میزان عقب .سال 1387 می باشد
نشینیی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 
به استناد نامه شماره 904/1748 مورخ 95/7/3 حریم نهر از منتهی الیه  ****.می گردد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 95/8/19  *******.بستر یک متر در طرفین می باشد

*** .بسطح 20.46 متر مربع از حد شرق در تعریض قرار دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
4,314,313(چهار میلیون و  سیصد و  چهارده هزار و  سیصد و  سیزده) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 94.69  0.1
 

455625  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21502 بدوي پستک-بعد 
ازپل

1-1-10402-27-1-0-0 618

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 83-96 مورخ 96/8/3 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 69090000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 13818000(سیزده میلیون و  

هشتصد و  هجده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 19.74  0
 

455625  , 1384 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 17,085,938(هفده میلیون و  هشتاد 
و  پنج هزار و  نهصد و  سی و  هشت) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول )در 
یکواحد تجاري فاقد بالکن و یکواحد مسکونی (دوبلکس) با قدمت حدود 12 سال (تاریخ 

نصب کنتور برق 1384) بدون مجوز بر روي عرصه نسقی بمساحت 91/79 متر مربع احداث 
.گردیده است

طبق نقشه برداري ارائه شده زیر بناي همکف بمساحت 79/29 متر مربع (تجاري بمساحت 
19/74 متر مربع -مسکونی بمساحت 59/55 متر مربع) و طبقه اول بمساحت 35/14 متر 

.مربع میباشد
.سطح اشغال حدوداv 86/38% و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

(سطح اشغال مجاز 80 درصد)
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 1-1 

مورخ 1396/04/07 بمساحت حدوداv 12/35 متر مربع در تعریض معبر هاي 6 و 12 متري و پخ 
.دو گذر قرار دارد

.ضمناv واحد تجاري مذکور فاقد فعالیت و فاقد تابلو میباشد
حالیه اداره کل راه و شهرسازي طی نامه اي درخواست اعالم محدوده و نوع کاربري ملک 

.مورد نظر را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

618

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمود رمضانی   موضوع گزارش شهرداري منطقه 1
 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم  ؛ جمعاً  بمساحت 95.03  

متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 798252000(هفتصد و  
نود و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.گردد.

جریمه 95.03  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21506 بدوي شهرك امام  
علی- بلوار 

  دیلمان

1-1-10280-130-1-0-0 619

اما در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد با توجه به رعایت تعداد  
پارکینگ ها؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 
از این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد سه واحد مسکونی صادر و 

اعالم می گردد 

سایر 36.82  0
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 242 مورخ 1390/07/13 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 545/20 متر مربع صادر گردیده که 
تاکنون تمدید نگردیده و فاقد اعتبار میباشد همچنین عملیات اجرایی در مرحله بهره 

.برداري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 23/73 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 25/06 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 16/28 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 25/28 متر مربع-4

توسعه راه پله به بام بمساحت 4/68 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-6

توضیح اینکه مساحت مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 36/82 متر مربع 
میباشد.(کد 33)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

619

با توجه به تغیر کاربري غیر مجاز ونظر به اینکه نامبرده هیچگونه مدرکی دال بر 
احداث و استفاده تجاري قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر رشت و قبل از 

تصویب بند24 ماده55 قانون شهرداري مصوب(52/5/17) ونیز گواهی دال بر اخذ 
مجوز تجاري از شهرداري ارائه وابرازننموده مستندا به تبصره ذیل بند24ماده55 

مصوب1334 قانون شهرداري ضمن اعاده وضع به حال سابق ، حکم به تعطیل محل 
تخلف حداکثر ظرف مدت10 روز صادرمیگردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

150  0
 

1020000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 1/96/21516 بدوي حسین اباد  
 پور رجب

1-2-10273-2-1-0-0 620

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت  
ساختمان ویالئی برابر سوابق سیستم سرا داراي سند مالکیت و بالمانع مسکونی با زیربناي 
تقریبی 150 مترمربع از شهرداري بوده و در حال حاضر به عنوان باشگاه ورزشی بانوان در 
حال استفاده می باشد. برابر خط پروژه شماره 405  بسطح 108مترمربع در تعریض خیابان 
آتی واقع گردیده.داراي تابلو تبلیغاتی به ابعاد 2*3 میباشد.گزارش مزبور بصورت حدودي 

بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود و سایر مستندات قابل بررسی و اظهارنظر مجدد 
.خواهد بود.  مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

620

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر پروانه اصداري (پروانه 

روستایی به شماره 3216-85/5/11)، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,121,575(یک میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و 

 پانصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.39  0.5
 

85000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21524 بدوي فخب کوچه 
سوم نبش 
فرعی اول

1-1-10637-12-1-0-0 621

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي  بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 196.74 مترمربع که داراي پروانه ساختمانی روستایی به 
شماره 3216 مورخ 1385/05/11 و بصورت دو اشکوبه ( طبقه همکف به مساحت 83.60 

مترمربع  و  طبقه اول به مساحت 97.47 مترمربع ) و به مساحت کلی 181.07 صادر شده 
است که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه  دو اشکوبه ( طبقه همکف و اول ) در محل 

.موجود می باشد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 1396/07/20 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 20.66 

.مترمربع از حدین شمال و غرب در تعریض کوچه هاي 12 متري و 6 متري اصالحی می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بنا در همکف و طبقه اول 

:و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 16.98 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.41 مترمربع -2
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 130,000,000(یکصد و  سی میلیون ) ریال صادر 

مینماید

جریمه 50  2
 

1300000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/10 1/96/21525 تجدید 
نظر

رشتیان  
-بلوار 

رجائی جنب 
قنادي 
 خوشه

1-2-10465-35-1-0-0 62
2

 با توجه به گزارش اصالحی شهرداري مورخ 95/7/18و محتویات پرونده به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن 

نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  839,319,000
(هشتصد و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  نوزده هزار )ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 257.89  2.5
 

1300000  , 1390
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه بالکن تجاري با ضریب 3.5برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ  192,273,900(یکصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  
هفتاد و  سه هزار و  نهصد)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 42.11  3.5
 

1300000  , 1390
 , 1391

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  142,334,400(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  چهار 
هزار و  چهارصد)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 22.81  4
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی  و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 97,500,000(نود و  هفت میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر مینماید

جریمه 50  1.5
 

1300000  , 1390 کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا بصورت انباري در زیر شیروانی   با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  24,180,000(بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار )ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 9.3  2
 

1300000  , 1390 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی برابر راي کمیسیون ماده 5 داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 410 مورخ 89/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت یا 4 طبقه روي دو 
باب مغازه به سطح 37 مترمربع و بالکن بسطح 45 مترمربع شامل 4 واحد مسکونی با زیر 

.بناي 505 مترمربع می باشد
از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون  

:ماده صد می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 42.96 مترمربع.1

توسعه تجاري در همکف بسطح 22.81 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري.2
افزایش بالکن تجاري بسطح 42.11 مترمربع که از این مقدار بسطح 0.74 مترمربع بصورت .3

.کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بالکن تجاري شده است
افزایش بناي مسکونی در طبقه 2 الی 5 بسطح 171.84 مترمربع (که براي هر طبقه 42.96 .4

مترمربع)
احداث پیش آمدگی غیرمجاز به سمت معبر در طبقه 2 الی 5 بسطح 41.28 مترمربع که .5

.براي هرطبقه به سطح 10.32 مترمربع می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید ساختمانی در .6
همکف بسطح 0.33 مترمربع و در طبقات 4و5 بسطح 1.48 مترمربع که براي هر طبقه 0.74 

.مترمربع می باشد
 احداث انباري زیر شیروانی بسطح 9.30 مترمربع.7

کاهش سطح راه پله و آسانسور به بام بسطح 1.92 مترمربع.8
افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 6 واحد که طبق ضوابط و با توجه به تامین 2 .9

.واحد پارکینگ 2 واحد کسري  پارکینک  مسکونی خواهد داشت
با توجه به مساحت کل تجاري برابر ضوابط پروانه 2 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد .10

.داشت
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

.مالک اقدام به نصب درب بین دو بالکن تجاري نموده که سپس مسدود گردیده است
راه دسترسی دو باب انباري زیرشیروانی از طریق پله و راهروي فلزي ممکن میباشد.الزم به 

.ذکر است ارتفاع انباریها درقسمت انتهایی کمتر از 1.5 متر میباشد
.ضمنا یکی از مغازه ها داراي باالبر میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

----------
.طی بازدید مجدد مالک اقدام به برچیدن باالبر و نصب راه پله فلزي نموده است 

62
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.25برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 40625000(چهل میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج 
هزار ) ریال صادر مینماید

جریمه 25  1.25
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/04 1/96/21526 بدوي بلوار شهید  
قلی پور 

شهداي یک 
فرعی دوم

1-1-10345-19-1-0-0 62
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 424 مورخ 1387/07/15 به صورت 4.5 طبقه و گواهی عدم خالف به 

شماره 9897 مورخ 1389/09/02صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار، زیربنا نسبت به سوابق به 

.سطح 3.09 مترمربع کاهش یافته است
.برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد 

از بابت کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/09/04 مبنی بر 
.پرداخت جریمه نقدي می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.40 متر می باشد. معابر پاك سازي گردیده، صندوق پست و 
شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است. درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 

دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست و باتوجه به عدم ضرورت قلع بنا و نظر به موقعیت مکانی، با وصف محرز 

بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 181440000(یکصد و  هشتاد و  

یک میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21530 بدوي گلسار، خ 
122، کوچه 

گلها

1-1-10126-12-1-0-0 62
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 22 مورخ 1396/05/03 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 469/4 متر 

مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستون همکف میباشد.(بتن ریزي 
نشده)

طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا بمساحت حدوداv 24 متر مربع 
.میباشد

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتبی جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

62
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 28,812,000(بیست و  

هشت میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.15  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21532 بدوي گلسار  
-بلوار استاد 
 معین 167

1-1-10151-61-1-0-0 62
5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات راي 

به جریمه به مبلغ2984486400(دو میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  
چهارصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 296.08  3
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  758 
مورخ 91/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت با زیربناي 597 مترمربع  در 4 واحد مسکونی 
 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري 
ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به 

:شرح زیر تقدیم می گردد

 اضافه بنا در همکف به سطح 46.73 متر مربع -1
تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 48.91 مترمربع به سوئیت مسکونی -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 186.92متر مربع ( هر طبقه 46.73 متر  -3
مربع)

 توسعه بنا در راه پله به بام به مساحت 6.85 مترمربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  - 5
به بناي مفید در همکف به سطح   0.19   متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  

6.48  متر مربع ( هر طبقه 1.62  مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 17.15متر مربع از ( خارج حد 25 % ) ( خارج تراکم )  -6

.استفاده نموده اند. که  شامل تبصره 7 می باشند
.بر اساس ضوابط سال صدور پروانه ( ضوابط قدیم پارکینگ) رعایت پارکینگ می گردد

ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) و اجراي دیوار حائل بام در هنگام 
 .پایانکار الزامی است

جهت بررسی رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم می 

.گردد
***.به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/6/28 فاقد عقب نشینی می باشد ***

****
گزارش حاضر بدون بازدید از ملک و با توجه به سوابق موجود در پرونده خالف و صرفاً جهت 

اخذ عوارض درامدي و مختومه نمودن پرونده تهیه گردیده و هر گونه مغایرت پس از ارائه 
****.نقشه و مدارك از سوي مالک و بازدید از داخل ملک متعاقباً اعالم خواهد شد

62
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,386,490,500(یک 
میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  نود هزار و  پانصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 198.78  2.25
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21533 بدوي بلوار دیلمان 
شهر ك امام 

  علی

1-1-10280-189-1-0-0 62
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 207 مورخ 1394/11/10 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی و 
1 باب مغازه کالً با زیر بناي 634.5 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به 

:شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 29.22 مترمربع -

توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 42.23 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 87.66 مترمربع ( هر طبقه 29.22 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 46.02 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 16.8مترمربع  -
به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

توسعه زیر شیروانی به سطح 13.2 مترمربع ( با توجه به احداث انباري بیش از 5 مترمربع  -
به سطح 20.48 مترمربع که به سطح 15.48 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي 

می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 1.2 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.28 
متر مربع ( هر طبقه 0.57 متر مربع )

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 19.20متر مربع ( تبصره 7) -
داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. ( در زمان پروانه 1 واحد کسري پارکینگ 

تجاري محاسبه گردیده است)
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم طبقات راي به جریمه به مبلغ 708834000(هفتصد و  هشت میلیون و  

هشتصد و  سی و  چهار هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 120.55  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/21535 بدوي آرمیده  
صفاري دوم 

رفعت

1-2-10054-18-1-0-0 62
7

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 534.20 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 105- 1395/11/25 مبادرت 
به احداث بصورت 4 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

سایر 534.2  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 96.1  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 105مورخ 95/11/25 که مورخ 95/12/24 به صورت 4 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 534.20 مترمربع 
اصالح گردید. از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 26.75 مترمربع داراي راي کمیسیون 

.ماده صد و پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به  

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 27.94 مترمربع -

.که داراي 1.19 مترمربع مابه التفاوت همزمانساز نسبت به راي صادره میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 111.76 مترمربع (هر طبقه 27.94 مترمربع)-
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 7.60  -

مترمربع (هر طبقه 1.9 مترمربع)
افزایش واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد و مازاد برتراکم ناشی  -

.از افزایش واحدها به سطح 96.10 مترمربع میباشد
با توجه به پیشرفت عملیات و عدم دریافت پروانه مرحله دوم به سطح 534.20 مترمربع  -

.در حد تراکم بوده که برابر ضوابط طرح تفصیلی جزء تخلف محسوب میگردد
کسري فضاي باز به سطح 40.17 مترمربع -

کسري فضاي سبز به سطح 21.85 مترمربع -
مازاد برتراکم به سطح 4.60 مترمربع ناشی از افزایش سطح انباریهاي زیرشیروانی بیش از  -

پنج مترمربع -صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

62
7

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 152.7 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 233- 95/12/28 مبادرت 

به احداث بصورت 3.5 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 152.7  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21542 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی ، 
روبروي 

داروخانه 
حسنی

1-1-10279-1-1-0-0 62
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر پروانه اصداري، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  183456000(یکصد و  
هشتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.3  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21542 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی ، 
روبروي دارو

1-1-10279-1-1-0-0 62
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 233 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 671/20 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي سقف اول 
.میباشد

طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بناي خارج از 
.تراکم در همکف بمساحت 27/30 متر مربع میباشند

توضیح اینکه با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه مرحله دوم 
زیربناي پروانه در همکف بمساحت 152/7 متر مربع (داخل تراکم) نیز جهت صدور رأي به 

.کمیسیون اعالم میگردد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 

دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم باالي تخلفات در سطح 

طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات اول الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 1267728000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  
بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 188.65  2
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21544 بدوي سه راه  
فرزانه 
شهید 

حسینی 
پنجم

1-1-10243-8-1-0-0 62
9

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، به مبلغ 629,748,000
(ششصد و  بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 74.97  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 71,484,000(هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.55  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21544 بدوي سه راه  
فرزانه 
شهید 

حسینی پن

1-1-10243-8-1-0-0 62
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 374 مورخ 1392/12/03 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر 
بناي کل 709.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و مالک بر 

خالف مفاد پروانه و به استناد نقشه برداري ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به شرح ذیل 
:نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 39.27 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 117.81 مترمربع ( هر طبقه 39.27 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 74.97 ( که از این مقدار به سطح 35.7 مترمربع عدم  -

رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام  به سطح 4.59 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.78 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

22.2 متر مربع ( هر طبقه 5.55 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 42.55 متر مربع ( تبصره 7) -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي هادي رادمان محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 31/33 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 5,091,125(پنج میلیون و  نود و  

یک هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 31.33  1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21546 بدوي گلسار خ  
126 ك 
گلهاي 2

1-1-10112-20-1-0-0 630

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده طبق سند مالکیت  مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
249.12 مترمربع که داراي  پروانه ساختمانی بشماره 174مورخ75/05/29 و پایانکار بشماره 
1043مورخ77/01/29 بصورت یک واحد مسکونی(یک طبقه روي پیلوت) با مساحت 270.70 

مترمربع می باشد.که مالک پس از دریافت پایانکار نسبت به تبدیل قسمتی از پیلوت 
وپارکینگ به یک واحد مسکونی اقدام نموده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده مغایرت هاي زیر موجود می باشد
. تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به سطح 90.68 مترمربه با قدمت سال 1378 -1

. اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 9.96 مترمربع -2
. اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 10.80 مترمربع -3

. اضافه بناي همزمان ساز در زیر شیروانی به طورت راه پله تا بام به مساحت 10.57 -4
.کسري پارکینگ ندارد

به استناد خط پروژه 2-1 مورخ 1396/04/03 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 
14.10 از عرصه حد غرب در تعریض کوچه 8 متري اصالحی و به مساحت تقریبی 3.10 

مترمربع از اعیان حد شرق در تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد.مراتب جهت دستور 
.تقدیم می گردد

630

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  269,640,000(دویست و  شصت و  نه میلیون و  ششصد و  چهل هزار )ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 53.5  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21548 تجدید 
نظر

طالقانی 
پارك 

نیکمرام 
 وحدت

1-2-10074-7-1-0-0 631

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 195 مورخ 1395/12/28به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 705.73 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي ارائه شده داراي اضافه بنا به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 53.5 مترمربع -1
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

631

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,414,476,000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهارده میلیون و  

چهارصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 187.1  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 1/96/21550 تجدید 
نظر

شهرك   
شهید 

بهشتی 
نبش 

گلستان6

1-1-10060-2-1-0-0 63
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,579,200(یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  نه هزار و  
دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 4.7  0.1
 

3360000  , 1395 احداث راه پله به بام

با توجه به محتویات پرونده و با توجه به گزارش شهرداري مبنی بر اینکه مالک از 
تبدیل مغازه از دو به سه باب منصرف گردیده است باستناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها ضمن نقض راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري  و بالکن  با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  647,673,600(ششصد و  چهل و  

هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد)ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید.

جریمه 48.19  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
به شماره 482 مورخ 1391/11/03 به صورت 4 طبقه روي پیلوت یا 3 طبقه  2 باب مغازه 
بسطح 30 مترمربع و بالکن در حد یک سوم  با زیر بناي 613 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در سفتکاري  میباشد و مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مغایرت و افزایش بنا مازاد بر تراکم و خارج 

:طول 60% بشرح ذیل  میباشد
 افزایش بنا در همکف بسطح 44.46 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 37.24 مترمربع-2
تبدیل 2باب مغازه به 3 باب  بنا بسطح 67.24 مترمربع-3

افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 9.31 مترمربع-4
افزایش سطح بالکن تجاري بسطح 10.95 مترمربع-5

افزایش بنا در طبقات دوم و سوم  بسطح 88.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 6-44.44
 مترمربع میباشد

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 44.45 مترمربع  میباشد الزم به توضیح است که مالک -7
 در این طبقه  بسطح 75.76 مترمربع از زیربنا را بصورت  تراس روباز اجرا نموده است

کاهش سطح پیش آمدگی در طبقات دوم تا چهارم بسطح 5.67 مترمربع که از این مقدار -8
.براي هر طبقه بسطح 1.89 مترمربع میباشد

افزایش بنا راه پله به بام بسطح 4.70 مترمربع-9
الزم به توضیح است با توجه به تاریخ پروانه براي 4 واحد مسکونی نیاز به 2 واحد پارکینگ و 
براي 3 باب مغازه نیاز به 2 واحد پارکینگ تجاري میباشد که با توجه به وضع موجود رعایت 
پارکینگ میگردد.ضمناً هرگاه پارکینگهاي موجود تجاري به واحدهاي مسکونی اختصاص 

.یابد کسري پارکینگ تجاري متعاقباً قابل بررسی خواهد بود
ضمناً پروانه ساختمانی درمرحله صدور در حد تراکم بوده است.شایان ذکر است مغازه هاي -
قدیمی ملک مورد نظر که در مسیر قرار دارد تا کنون تخریب نگریده و درحال حاضر در حال 

بهره برداري بوده و با توجه به اینکه قسمتی از ملک مورد نظر در نبش کوچه تا کنون اجرا 
.نشده ، تا این مرحله رعایت پخ دوگذر نگردیده است

دیوار حائل حد جنوب تاکنون اجرا نشده است. الزم به ذکر است سرویس بهداشتی به سطح 
حداقل 1/20 مساحت مغازه تا کنون لحاظ نگردیده که می بایست در هنگام پایانکار اجرا 

.گردد.الزم به ذکر است درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
حالیه  در پاسخ به نامه بشماره ش ر -68850 -1396 مورخ 1396/01/19 از دبیرخانه 

کمسیون ماده صد درخصوص اعالم متراژ هرکدام از مغازه ها به تفکیک ،از حد شمال غربی 

63
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



:بطرف شمال شرقی بترتیب بشرح ذیل میباشد
مغازه بشماره فرضی 1 در نبش کوچه به مساحت 23.67 مترمربع و داراي بالکن *******

بسطح7.91 مترمربع
مغازه بشماره فرضی 2 در وسط مغازه ها به مساحت 31.42 مترمربع و داراي *******

بالکن بسطح 13.04 مترمربع
.مغازه بشماره فرضی 3  به مساحت 12.15 مترمربع و فاقد  بالکن میباشد*******

*********************************************************
*********************************************************

*****************************************
الزم به توضیح است بنا به درخواست  مالک وطی آخرین بازدید بعمل آمده مالک نسبت به 
ردیف سوم گزارش فوق در خصوص تبدیل 2باب به 3 باب ، راساً  اقدام به اعاده آن به حالت 

.اول و تبدیل به همان 2 باب نموده اند
مغازه بشماره فرضی 1 در نبش کوچه و در حد غرب ملک  به مساحت 41.65 *****

مترمربع و داراي بالکن بسطح 14.30 مترمربع
مغازه بشماره فرضی 2 در حد شرق ملک به مساحت 25.59 مترمربع و داراي بالکن *****

بسطح 6.65  مترمربع
بنابر این تخلف ردیف 3 از فرم تحلیل حذف گردیده و قابل ذکر است طبق ضوابط پروانه 2 

.باب مغازه با مساحت کمتر از 100 مترمربع نیاز به تامین پارکینگ نخواهد داشت
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم می گردد

.عملیات ساختمانی در حد سفتکاري میباشد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 148743000(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  چهل 
و  سه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.38  1.75
 

1200000  , 1387
 , 1391

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/09/04 1/96/21557 بدوي انتهاي خ  
شهید 

رجایی(زمین
هاي 

  فرهنگیان)

1-2-10453-3-1-0-0 63
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه بر روي پیلوت در 3
 واحد مسکونی داراي پروانه شماره 186 مورخ 1380/05/08 و پایانکار شماره 8773 مورخ 

.1381/04/05 میباشند
توضیح اینکه پایانکار صادره بصورت 2 واحد مسکونی بوده که مالک پس از آن بدون مجوز 

اقدام به احداث راه پله فلزي در زیرشیروانی بمساحت حدوداv 4/50 متر مربع و اتاق 
بمساحت حدوداv 23/88 متر مربع با قدمت 9 سال (سال 1387) همچنین احداث سوئیت در 

همکف بمساحت حدوداv 36 متر مربع (بمساحت 15/60 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به 
مسکونی و بمساحت 20/40 متر مربع بصورت توسعه بنا) با قدمت حدود 5 سال (1391) 

.میباشند
.با توجه به افزایش تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد کسري پارکینگ ندارند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 مورخ 1396/08/08 

.فاقد عقب نشینی میباشد
حالیه متقاضی با توجه به تغییرات صورت گرفته درخواست بررسی و ارسال پرونده به 

.کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

63
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 393926400(سیصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.08  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21589 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی   
گلستان4

1-1-10062-19-1-0-0 63
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 259-95/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 673.58 مترمربع 

می باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  
ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله بسطح 39.08 مترمربع اضافه بنا دارند . رعایت سایر 
ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 

.دوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه و به جهت عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي همکف ، به مبلغ  81,429,250(هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  بیست و  نه 

هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.01  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/21604 بدوي طالقانی  
صفاري دوم 
نکیسا-بن 
بست قامتی

1-2-10057-38-1-0-0 63
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 126 مورخ 1395/12/21به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 227.07 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي 
ستونهاي طبقه همکف بوده و تا این مرحله به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 15.01 مترمربع می باشد. حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله 
.دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در 

مورد تراکم اعطایی به میزان 50.95 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 85596000(هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار ) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 50.95  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21605 تجدید 
نظر

رشت، 
بیستون، 

کوچه لیث، 
پالك 461

1-2-10049-116-1-0-0 63
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,496,611,200(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  شش میلیون و  
ششصد و  یازده هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 222.71  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 534 مورخ 
94/12/27به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  کالً 

با زیر بناي  611.82مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

:پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41.35مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  165.40 مترمربع ( هر طبقه  41.35  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در هر طبقه بسطح 1.43 و در مجموع -
 طبقات بسطح 5.72 مترمربع

برخالف مجوز صادره درزیرشیروانی یک باب انباري بسطح 15.24 مترمربع دارند و برابر -
ضوابط بیش از حد مجاز می باشد و بسطح 10.24 مترمربع مازاد برتراکم بدلیل عدم رعایت 

.مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی خواهد داشت
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 9.87 مترمربع -

رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد-
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 50.95 مترمربع از  تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد در خصوص فواصل قانونی پنجره ها با ملک مجاور 
و رعایت حیاط خلوت به استحضار می رساند برابر نقشه برداري وضع موجود حداقل فاصله 

مناسب جهت تعبیه پنجره با ملک مجاور و رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري گردیده است
 .

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. طی بازدید مجدد یک واحد در طبقه 4 در حال  
بهره برداریست و فقط آسانسور راه اندازي نشده است . طی بازدید مجدد آسانسور نصب و 

راه اندازي شده است . بنا براین عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

63
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 398,832,000(سیصد و  نود و  هشت میلیون و  هشتصد و  
سی و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 47.48  2.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/04 1/96/21607 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
 گیالن 178

1-1-10136-49-1-0-0 63
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال عیناً تایید 
میگردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 566160000(پانصد و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  شصت 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 337  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 2,436,235,200(دو میلیارد و  چهارصد و  سی و  شش میلیون 
و  دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 241.69  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 480135600(چهارصد و  هشتاد میلیون و  یکصد و  سی و  پنج 
هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 63.51  2.25
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 417 مورخ 1393/12/28 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 8 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بهمراه 

زیر شیروانی (انباري) با زیربناي 2002/98 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد.طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه  و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 6/34 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 6/34 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 11/55 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 11/56 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 11/56 متر مربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 47/48 متر مربع (از این مقدار بمساحت 35/92 متر -6

مربع مربوط به 2 متر عقب سازي میباشد.)
توسعه زیر شیروانی بمساحت 125/19 متر مربع و تبدیل به مسکونی به عنوان طبقه  -7

 مازاد
.بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 337  متر مربع اضافه بناي تراکمی دارند-8

اضافه بناي خارج از تراکم در همکف بمساحت 7/76 متر مربع و طبقات 8/4 متر مربع -9
بعلت تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 9 واحد-10
و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی (الزم به ذکر است که پس از اتمام عملیات 

ساختمانی در زمان پایانکار وضعیت پارکینگ ها قابل بررسی مجدد خواهد بود.)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/20366 مورخ 1396/04/20 و 

.پرونده در واحد خالف میباشند
الزم به ذکر است که توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 125/19 متر مربع همچنین تبدیل 
انباري و راه پله به مسکونی بمساحت 22/02 متر مربع (تبدیل انباري به مسکونی بمساحت 
12/03 متر مربع-تبدیل راه پله به مسکونی بمساحت 9/99 متر مربع) بعنوان طبقه مازاد 
میباشد که قبالv کل طبقه بمساحت 241/69 متر مربع اشتباهاv بعنوان طبقه مازاد محاسبه 

.گردیده است
(انباري ها در زیرشیروانی احداث گردیده و بمساحت 16/47 متر مربع داراي اضافه بناي 

خارج از تراکم بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع میباشند.) ضمناv قسمتی از زیربناي 
احداثی در طبقه ششم بمساحت 38/16 متر مربع مربوط به تراس غیر مسقف اختصاصی 

.میباشد
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===============================
===

گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون از طریق واحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی بوده که تاکنون راي کمیسیون صادر نگردیده و پس از آن تغییراتی صورت 

..نگرفته است
..حالیه مالک درخواست استعالم شرکت آب وفاضالب و حفاري بطول 2 متر خاکی رادارند

/.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 3,660,696,000(سه میلیارد و  ششصد و  شصت میلیون و  

ششصد و  نود و  شش هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 782.2  3
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21608 تجدید 
نظر

گلسار -  
بلوار گیالن 

خ 178 
غربی فلکه 
دوم آلمانی

1-1-10141-13-1-0-0 63
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 56760600(پنجاه و  شش میلیون و  هفتصد و  شصت هزار و  

ششصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 72.77  0.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 345 مورخ 91/8/8 بصورت 5/5 طبقه و در 10 واحد مسکونی با زیر بناي 1640 

مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی 
: به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 72.14مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 216.42مترمربع (هر طبقه 72.14 مترمربع) -2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 112.14 مترمربع که از این مقدار بسطح 40 مترمربع  -3

 عدم رعایت 2مترعقب سازي می باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 140.8 مترمربع که از این مقدار بسطح 40 مترمربع عدم  -4

 رعایت 2مترعقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 240/70مترمربع که ازاین مقدار 97.61 متر مربع بصورت -5

تراس میباشد (با واحد هاي طبقه 5 تشکیل یک واحد را می دهند */دوبلکس/*)
 راه پله تا بام بسطح 20مترمربع حذف گردیده است-6

 بام بصورت تراسی (تهرانی) طبق پروانه اجرا شده است*
.با توجه به 6طبقه بودن ایستگاه مشترك در باکس راه پله و اسانسور تعبیه شده است*

. با استناد به آزمایش بتن ارائه شده سال وقوع تخلف 1391 منظور شده است
همچنین الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 72.77 مترمربع از خارج  *

تراکم استفاده نموده است
********************************************

از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

******
طی  بررسی مجدد کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح  **

**  . 7.08 مترمربع محاسبه نشده است
******

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف براساس آراي کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب 
.جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ270816000(دویست و  هفتاد 

میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 58.24  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/29 1/96/21610 بدوي پستک بعد  
از پل کوچه 

30  

1-1-10402-75-1-0-0 63
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 418 مورخ 1393/12/28به صورت 1.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 170.96 مترمربع  و پس ازآن اصالح پروانه مورخ 1394/12/27 به صورت 2.5 
طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 334.37 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح 
است از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 4.90 مترمربع در مرحله اتمام فونداسیون داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 

318216  صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این 
:مرحله و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 5.49 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 20.78 مترمربع ( هر طبقه 10.39 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 9.63 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 22.34 متر مربع ( هر طبقه 11.17
 متر مربع )

.الزم به توضیح است در اجرا ،  آسانسور در همکف و طبقات حذف گردیده است
کاهش راه پله به بام با توجه به حذف اطاقک آسانسور به سطح 13.32 مترمربع 

.رعایت پارکینگ ، فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور  

.مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 

راي بدویمشارالیه را از بابت اضافه بنادر زیرزمین با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 796252800(هفتصد و  نود و  شش میلیون و  دویست و  پنجاه 

و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 118.49  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21611 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
توحید  
توحید 1

1-1-10166-3-1-0-0 640

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 281,433,600(دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  
سی و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.92  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21611 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
توحید  
توحید 1

1-1-10166-3-1-0-0 640

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 329,364,000(سیصد و  بیست و  نه میلیون و  سیصد و  
شصت و  چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 196.05  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سقف دوم داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 348 مورخ 94/12/27به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1264.10 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا 
:این مرحله داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درزیرزمین به سطح 118.49 مترمربع -1
 اضافه بنا درهمکف به سطح 13.96 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 13.96 مترمربع-3
داراي مازاد بر تراکم در زیرزمین به سطح 22.14، همکف به سطح 22.14 و طبقات به  -6

سطح 151.77 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته 
.برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد

مراتب باتوجه به نامه به شماره 258488 مورخ 95/12/16 کمیسیون ماده صد جهت صدور 
.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 138.74  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/08/22 1/96/21612 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 122 

8 متري

1-1-10126-14-1-0-0 641

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
1893612000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  سه میلیون و  ششصد و  دوازده هزار ) 

ریال تایید می نماید

جریمه 225.43  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/22 1/96/21612 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 122 

8 متري

1-1-10126-14-1-0-0 641

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال تایید می نماید

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 74,877,600(هفتاد و  

چهار میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 44.57  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ملک شاکی : یک دستگاه آپارتمان مسکونی داراي پروانه و پایانکار می باشد و  احتراماً
ملک متشاکی :  ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن .خالفی مشاهده نگردید

پروانه ساختمانی به شماره 51 مورخ 1394/05/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 498.54 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش بوده ولی تاکنون براي 

اضافه بنا در  - اضافه بنا در همکف به سطح 32.21 مترمربع -.آن راي صادر نشده است
کاهش زیر  -طبقات اول تا چهارم به سطح 161.72 مترمربع ( هر طبقه 40.43 مترمربع )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به  -شیروانی به سطح 8.92 مترمربع
زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.3 متر مربع و در طبقات 

الزم به ذکر است ***اول تا چهارم جمعاً به سطح 25.2 متر مربع ( هر طبقه 6.3 متر مربع )
با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم و چهارم از حالت دوبلکس به یک واحد مستقل 

تبدیل گردیده ، در نتیجه مقدار 69.37 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم 
با توجه به افزایش واحدها از 2 به 4 و تامین 3 پارکینگ داراي  -***تحلیل لحاظ می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به  -.یک واحد کسري پارکینگ می باشد

حالیه شاکیان نسبت به ترك خوردگی کف حیاط و سطح 44.57 متر مربع ( تبصره 7)
دیوارهاي حیاط و همچنین سیمان اندود شدن درب پارکینگی از بابت عملیات اجرایی 

ساختمان متشاکی ، درخواست رسیدگی و شکایت را دارند که در این خصوص نیاز به اظهار 
.نظر مراجع ذي صالح می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

641

  در خصوص بند2 مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري 
وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 59.4  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21613 تجدید 
نظر

گلسار  
20 -192
متري گاز 
جنب پوب 

بري

1-1-10533-6-1-0-0 64
2

در خصوص اعتراض آقاي رضا فقیهی  نسبت به راي شماره   1.96.20800 مورخ 96.7.1  
صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 

ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر 
گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با 
ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه 

مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2  برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 1058064000
(یک میلیارد و  پنجاه و  هشت میلیون و  شصت و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می دارد  

جریمه 157.45  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 106 مورخ 1394/07/25 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  با زیر 
بناي کل 484.55 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و 

:مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 33.46 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 123.69 مترمربع ( هر طبقه 41.23 مترمربع  -
(

کاهش زیر شیروانی به سطح 4.7 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.3 متر مربع ( هر طبقه 0.1متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 59.40 متر مربع ( تبصره 7) -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

64
2

در خصوص اعتراض آقاي امیر کریمی نسبت به راي شماره   1.96.19564 مورخ 
96.7.4  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی  نسبت به 

مفاد بند 3 راي بدوي (اضافه بنادر همکف و طبقات اول تا دوم) به مبلغ 381160500
(سیصد و  هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  شصت هزار و  پانصد) ریال محکوم و 

اعالم می دارد  

جریمه 81.97  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21614 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور 20متري 

گلزاران 
کوچه سوم 
-بن بست 
سمت چپ

1-2-10718-41-1-0-0 64
3

در خصوص احداث یک طبقه مازاد , راي بدوي عینا تایید و استوار می گردد جریمه 69.98  3
 

3100000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

  در خصوص  مفاد بند هاي 1و2  راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 11.9  0.5
 

3100000  , 1392 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در احداثی داراي  پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 284 به تاریخ 92/06/26 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی و 

انباري زیر شیروانی با زیر بناي 221.50 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
و ساختمان در حال بهره برداري می باشد و از بابت تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل داراي 

: سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون ماده صد می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 24.62 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 49.24  متر مربع  ( هر طبقه به سطح  -2
24.62 متر مربع )

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 69.98 متر مربع در طبقه سوم -3
افزایش تعداد واحدها از 2 به 3 واحد -4

افزایش تعداد واحد مربوز به طبقه مازاد می باشد و مشمول تخلف افزایش تعداد  *---*
واحد نمی گردد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.71 متر مربع  و در  -5
طبقات در مجموع به سطح 2.40 متر مربع (هر طبقه به سطح 1.20 متر مربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 11.90 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -6
 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 6.65 متر مربع *----*

 کاهش سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 14.43 مترمربع  *-----*
*********************************************************

*****************
خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

64
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

266,414,400(دویست و  شصت و  شش میلیون و  چهارصد و  چهارده هزار و  
چهارصد) ریال تایید می نماید

جریمه 52.86  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21616 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-34-1-0-0 64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 289 مورخ 1394/12/24 به صورت 5.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 

با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم با زیر بناي کل 1146.35 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه 

:هاي ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 3.53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 16.8 مترمربع ( هر طبقه 4.2 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 32.3 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 28.1 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 29.7 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی به سطح 0.25 داراي  -
خارج تراکم می باشد.  ( جهت محاسبه درآمدي )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.23 متر مربع

کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 5 واحد که تا این مرحله رعایت پارکینگ  -
.گردیده است

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول  تبصره 7 نمی گردد -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

64
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 310,000,000

(سیصد و  ده میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/22 1/96/21617 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور - نبش 
 خیابان خزر

1-2-10163-3-1-0-0 64
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
1168653500(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  

سه هزار و  پانصد) ریال تایید می نماید

جریمه 107.71  3.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  و در مرحله بهرهر برداري و اتمام کار که داراي پروانه 
تجاري مسکونی به شماره 189 مورخ 1394/10/17 و بصورت دوباب مغازه به انضمام بالکن و 

دو واحد مسکونی و با مساحت کلی 318.17 مترمربع صادر شده است که  داراي راي 
کمسیون ماده 5 برابر با بند 19 مورخ 1394/06/17 و بصورت احداث ساختمان مسکونی یک 

طبقه بر روي 2 باب مغازه به صورت غیر صنعتی و غیر کارگاهی به مساحت حداکثر 35 
مترمربع و بالکن در حد یک سوم با رعایت 5 متر عقب نشینی از بر بلوار قلی پور و رعایت 

پخ طبق ضوابط و رعایت سطح اشغال 60 % بدون احتساب راه پله و آسانسور با تامین 
پارکینگ مناسب طبق ضوابط و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب موافقت 

.گردید
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت تبدیل و اضافه بنا و به شرح زیر 

:می باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 0.18 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري با توجه به خذف پیلوت و اضافه نمودن آن به مساحت مغازه به  -2
. مساحت 59.75 مترمربع

. کاهش بنا در نیم طبقه ( طبقه اول) به مساحت 11.76 مترمربع -3
توسعه بالکن تجاري با توجه به خذف یک واحد مسکونی و تبدیل آن به بالکن تجاري به  -4

. مساحت 47.96 مترمربع
. کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.18 مترمربع -5
. کاهش بناي راه پله آخر به مساحت 0.54 مترمربع -6

با توجه به اینکه حالیه پارکینگی در همکف تامین نشده است ( حذف دو واحد پارکینگ  -7
مسکونی در همکف ) و با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه عوارض دو واحد کسري 

پارکینگ تجاري پرداخت شده و حالیه با توجه به مساحت موجود مغازه و بالکن  که نیاز به 
سه واحد پارکینگ تجاري دارد و چون عوارض دو واحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت 

شدهاست حالیه  یک واحد کسري پارکینگ از نوع تجاري براي مغازه و با توجه به اینکه یک 
واحد مسکونی ، به یک واحد پارکینگ مسکونی نیاز دارد ولیکن توسعه تجاري باعث حذف 
پارکینگ مسکونی شده فلذا یک واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر و در نهایت ، دو واحد 

.کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
مساحت تقریبی سرویس بهداشتی ایجاد شده براي مغازه به صورت تقریبی 2 مترمربع می 

.باشد که کمتر از حد نصاب یک بیستم مساحت مغازه می باشد
.حد جنوب مغازه داراي درب نفر رو به سمت کوچه حد جنوبی می باشد

.از باب موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



الزم به ذکر است که در زمان پروانه دوباب مغازه بوده است که حالیه تبدیل به یک باب مغازه 
شده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض خانم سکینه پاك بین نسبت به راي شماره 1.96.20564مورخ 

96.7.5  کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 

که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و 

استوار میگردد

جریمه 47.16  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 1/96/21618 تجدید 
نظر

کوي  
هاشمی 

کمربندي 
45 متري 

ك 20

1-2-10702-79-1-0-0 64
6

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار 
میگردد

سایر 274.28  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام  اسکلت و سربندي که 
داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 103 مورخ 1395/11/24 بصورت 2  طبقه بر روي 

پیلوت در 2  واحد مسکونی به انضام زیرشیروانی  ( انباري) و به مساحت کلی 276.76 
مترمربع می باشد و تاکنون پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت ننموده است و حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم و داخل تراکم 
:و  به شرح زیر می باشد

اضافه بناي خارج تراکم در همکف بسطح 14.51 مترمربع و  درحد تراکم بسطح 83.36  -1
مترمربع

اضافه بناي تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله  و افزایش آن به بناي مفید در همکف -2
.بسطح 1.21 مترمربع

اضافه بناي خارج تراکم در طبقه اول بسطح 14.51 مترمربع و در حد تراکم در طبقه اول  -3
. بسطح 83.36 مترمربع

اضافه بناي تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله  و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -4
.اول  بسطح 1.21 مترمربع

اضافه بناي خارج تراکم در طبقه دوم بسطح 14.51 مترمربع و در حد تراکم در طبقه دوم   -5
. بسطح 83.36 مترمربع

اضافه بناي تراکمی از بابت کاهش مساحت راه پله  و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -6
.دوم بسطح 1.21 مترمربع

در طبقه زیرشیروانی با توجه به نقشه برداري داراي کاهش بنا به مساحت 2.48 مترمربع -7
می باشد ولیکن  در حد تراکم با توجه به نقشه برداري در زیرشیروانی به مساحت 24.20 

.مترمربع  می باشد
با توجه به اینکه ساختمان فعال دیوار چینی نشده و همچنین درب سواره رو نصب نشده 

است کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا قابل بررسی می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می 
.گردد

64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه مازاد پنجم که بصورت دوبلکس با طبقه چهارم استفاده می شود، 
به مبلغ 1,528,934,400(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  نهصد و  

سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 151.68  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/22 1/96/21638 بدوي گلسار- خ  
192  

1-1-10129-15-1-0-0 64
7

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 912996000(نهصد و  دوازده میلیون و  نهصد و  نود و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 108.69  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي احداث بارانداز به متراژ 17.28 مترمربع، به مبلغ 31,622,400(سی و  
یک میلیون و  ششصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد 
که باتوجه به گزارش شهرداري درصورت ابقاء سایه بان، کسري پارکینگ مرتفع می 

شود.

جریمه 42.28  0
 1.5 

 

1220000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی بشماره  75 مورخ 
1393/06/11 بصورت  4 طبقه روي پیلوت با زیربناي کل 734.64 مترمربع صادر گردیده 

است.  عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
 افزایش بنا در همکف بسطح 16.91 متر مربع -1

احداث بارانداز درمحوطه با سازه فلزي وبتنی جهت پارکینگ بسطح 17.28مترمربع-2
افزایش بناي خارج از تراکم  در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 66.72 مترمربع ( هر -3

 طبقه 16.68 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 151.68مترمربع در طبقه پنجم که حفره راه پله دوبلکسی -4

.نیز جز مساحت لحاظ گردیده است
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در همکف به سطح 4.90 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
20.16 مترمربع ( هر طبقه 5.04 متر مربع )

با توجه به احداث یک طبقه مازاد که دوبلکس طبقه چهارم می باشد داراي زیربناي مفید  -6
بزرگتر از 180 مترمربع بوده،  لذا داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد که در صورت 

.موافقت با بار انداز در بند کسري پارکینگ منتفی می گردد
:ضمناً موارد زیر کاهش یافته است

 کاهش در انباري زیرشیروانی بسطح 21.94 مترمربع /--
 کاهش در راه پله وآسانسور به بام بسطح 1.01 مترمربع /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

64
7

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 

مدلول پروانه ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

292,578,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 62.92  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/22 1/96/21640 تجدید 
نظر

خ سعدي  
  ك فالحتی

1-2-10352-204-1-0-0 64
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 19 مورخ 1394/03/18 بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 323/29 متر مربع (بدون 
استفاده از سقف تراکم اعطایی ) صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده و برخالف 

: مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم داراي
اضافه بنا در همکف به مساحت  12/59 مترمربع با توجه به حذف سایبان -1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 37/77 متر مربع (هر طبقه 12/59 مترمربع ) -2
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 9/03 متر مربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله وتبدیل به بناي مفید در همکف  -4
 بمساحت 1/67 متر مربع و طبقات به مساحت 10/89 متر مربع (هر طبقه 3/63 متر مربع)

(( الزم به ذکر است که ملک فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
1/95/17440 مورخ 1395/03/18 و تخریب بنا را دارد.))

.قرار دارد G113 ضمناv قسمتی از عرصه ملک در طرح تفصیلی جدید در کاربري
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

64
8

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 21937500(بیست و  یک میلیون و 
 نهصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/30 1/96/21654 بدوي قلی پور  
جنب پمپ 

بنزین 
صادقی نژاد  

20 متري 
گلزاران 3 
گل سرخ

1-2-10717-29-1-0-0 64
9

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 41,583,628

(چهل و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد و  بیست و  هشت)  
ریال صادر می گردد.

جریمه 126.37  1.5
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
2415099(دو میلیون و  چهارصد و  پانزده هزار و  نود و  نه) ریال صادر می گردد.

جریمه 110.09  0.1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي بصورت یکقطعه زمین بایر به 
مساحت 148.30 مترمربع که برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح 

137.61 مترمربع میباشد که در محل مشتمل بر یک ساختمان خالف ساز بصورت یکطبقه بر 
روي همکف مسکونی شامل 2 واحد مسکونی  با زیربناي 236.46 مترمربع(همکف 119 

مترمربع طبقه اول 117.46 مترمربع) میباشد الزم به توضیح است با توجه به اینکه مالک 
مدعیست قدمت بنا سال 1377 بوده اما با توجه به پاسخ استعالم از اداره برق در خصوص 

تاریخ نصب انشعاب برق ساختمان مورد نظر،قدمت بنا ساختمان سال 1382 اعالم 
میگردد.ضمناً طبق ضوابط 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت.جهت تعیین 

مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد.حالیه مالک درخواست 
.پرداخت جریمه تخلف ساختمانی ملک خویش را دارند

برابر خط پروژه بشماره 12 مورخ 1396/08/11 ملک مورد نظر فاقد عقب نشینی ******
میباشد.ضمناً بر اساس ضوابط و تراکم پایه ،ملک مورد نظر داراي  اعیانی بسطح 110.09

مترمربع در حد تراکم و بسطح 126.37مترمربع خارج تراکم میباشد.مراتب جهت صدور 
.دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

64
9

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت خانم سیده فاطمه هاشم نیامبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف به متراژ 13.92متر مربع با عنایت به 

محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده طبق گزارش شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  ؛ضرورتی بر  قلع احراز نمی گردد  مستندا به 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  2.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 116928000(یکصد و  شانزده میلیون و  نهصد و  بیست و  

هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 13.92  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21655 بدوي دیلمان  
زمین هاي 
  امام علی

1-1-10280-475-1-0-0 650

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  67-96/06/26  بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در3  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 584.14 مترمربع می 

باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  
ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله بسطح 13.92 مترمربع اضافه بنا  دارند رعایت سایر 
ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 
دوم را دارند . طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي ستون همکف و فاقد 
.سقف بوده و تا این مرحله بالمانع می باشد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

650

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 339158400(سیصد و  سی و  نه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  
هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.47  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 1/96/21663 بدوي بیستون 
صفاري 
پارك 

نیکمرام 
-کوچه 

هشتم -خ 
منصور 
 حالج

1-2-10079-2-1-0-0 651

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  187-95/12/28 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت  و انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی با زیربناي کل 203.16 

مترمربع می باشد و در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي ) با اضافه بنا بسطح 2.78 
مترمربع و پرداخت مبلغ جریمه پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند حال با توجه به ادامه 

عملیات در مرحله اجراي اسکلت فاقد سربندي باستناد نقشه هاي ارائه شده داراي مغایرت 
: هاي ذیل نسبت به مرحله قبل می باشد

 اضافه بنا در طبقات اول و دوم بسطح 47.92 مترمربع هر طبقه 23.96 مترمربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.55 مترمربع

. رعایت فضاي سبز و باز می گردد

رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور 
.پروانه مرحله سوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

651

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ84772800(هشتاد و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 16.82  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21667 بدوي انتهاي  
پستک   
طالقانی   

کوي اساتید

1-1-10440-68-1-0-0 65
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 46 مورخ 
1396/05/29 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 412/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد ستونگذاري همکف 

میباشد.(بتن ریزي انجام شده)
طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 16/82 متر 

.مربع میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 65/80 مترمربع با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 110544000
(یکصد و  ده میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 65.8  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21669 بدوي بلوار  
انصاري  

استاد معین 
بن بست 

جامی

1-1-10235-23-1-0-0 65
3

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم نیما گل خیزي محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 70/65 متر مربع 

راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 415,422,000(چهارصد و  
پانزده میلیون و  چهارصد و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 70.65  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 301 مورخ 1394/12/26 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 461 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده 
و مالک بر خالف مفاد پروانه و به استناد نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 18.72 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 49.48 مترمربع ( هر طبقه 12.37  -
مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 2.45 مترمربع -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 65.80 متر مربع ( تبصره 7) -

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها:راي به 

بازگشت به وضع سابق (زمان پروانه ) صادر و اعالم مینماید. ضمناً با توجه به راي 
اعاده کسري پارکینگ منتفی اعالم می گردد.

سایر 389.16  0
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/23 1/96/21675 بدوي گلسار بلوار  
دیلمانvخ 
وحدت 

توحید 4

1-1-10201-1-1-0-0 65
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 30 مورخ 1396/05/11به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 221.54 مترمربع  صادر گردیده است. در مرحله اتمام فونداسیون بدون خالف 
پروانه مرحله دوم دریافت نموده است حالیه با توجه به پیشرفت عملیات در مرحله اتمام 
سفتکاري کل بناي مذکور تبدیل به تجاري شده  و داراي سابقه گزارش می باشد که به 

کمیسیون ماده صد ارجاع شد و برابر آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون محکوم به تخریب 
. بنا گردیده و با توجه به شکایت مالک در دیوان عدالت اداري راي نقض گردیده است
***************************************************

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به آخرین نقشه برداري از وضع موجود 
: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 19.62 مترمربع که از این مقدار بسطح 8.66 مترمربع بصورت  -
 احداث سرویس بهداشتی می باشد

 تبدیل کل طبقه همکف به تجاري بسطح 86.86 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 14.29 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.62 مترمربع بصورت  -

. احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
 تبدیل کل طبقه اول به تجاري بسطح 81.53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 14.29 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.62 مترمربع  -
. بصورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد

 تبدیل کل طبقه دوم به تجاري بسطح 81.53 مترمربع -
 توسعه راه پله تا بام  با توجه به احداث آسانسور بسطح 8.11 مترمربع -

. احداث آسانسور به ابعاد 1.80*1 مترمربع که در اضافه بنا لحاظ شده است -
بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیر شیروانی بسطح 1.81  -

 مترمربع
. تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -

.مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
******

تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد 
می باشد حالیه طی بررسی مجدد با توجه به موافقت کمیسیون مربوطه به فعالیت تجاري در 
خصوص تبدیل راه پله آخر از مسکونی به تجاري  بسطح 19.82 مترمربع فاقد راي جریمه 

 . می باشد مراتب جهت صدور تصمیمات مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 23600000(بیست 

و  سه میلیون و  ششصد هزار )  ریال صادر می گردد

جریمه 23  1
 

1000000  , 1390 احداث بارانداز در حیاط 1396/09/04 1/96/21677 بدوي پشت 
دیوارفرودگا

ه پایگاه 
هوایی مقدم 

بعداز پل 
سمت چب

1-1-10900-921-1-0-0 65
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده توسط متقاضی یک باب خانه ویالیی به مساحت 140مترمربع که 
داراي راي ماده 99 قانون شهرداریها و گواهی پایانکار 4725 مورخ 94/09/15 از بخشداري 

میباشد.در حال حاضر داراي سرویس بهداشتی همزمانساز در محوطه حیاط به سطح 3 
مترمربع و بارانداز جهت تامین پارکینگ به سطح 20 مترمربع میباشد که از بابت آن مجوزي 

ارائه نگردید.برابر طرح تفصیلی جدید داخل حریم شهر و خارج از محدوده قانونی شهر 
میباشد.برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد مورخ 96/07/01 درخصوص اعالم کاربري 

ملک موصوف در حریم شهر باستحضار میرساند برابر طرح تفصیلی ملک داخل حریم شهر و 
خارج از محدوده قانونی شهر و فاقد کاربري میباشد(که در شیت شهر ارسالی به کمیسیون 

.محترم قید گردیده بود)
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 
برابر ارزش معامالتی (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح طبقات)، به مبلغ  

1286473650(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  هفتاد 
و  سه هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 224.31  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/10/17 1/96/21678 بدوي پل بوسار  
اول جاده 
پیربازار 

کوي 
مرادیان 

بهار5 سمت 
راست

1-1-10525-121-1-0-0 65
6

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 68,342,400(شصت و  هشت میلیون و  سیصد 
و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40.68  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 76.74  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/10/17 1/96/21678 بدوي پل بوسار  
اول جاده 
پیربازار کو

1-1-10525-121-1-0-0 65
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه بشماره 93/12/28-330 
بصورت سه طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 408.62 مترمربع می باشد 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله شروع سفتکاري متوقف مانده و برابر وضع موجود داراي 
اضافه بنا در سطع و احداث سایبان بدون مجوز و یک طبقه مازاد می باشد که جهت محاسبه 

میزان دقیق تخلف نیاز به ارائه نقشه برداري از وضع موجود توسط متقاضی می باشد 
 : .باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 50.11 مترمربع -
 احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ بسطح 8.67 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 150.33 مترمربع (هر طبقه 50.11 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.45 مترمربع و در  -

 طبقات اول تا سوم 11.44 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 146.31 مترمربع -

 افزایش سطح راه پله تا بام 0.31 مترمربع -
 یک واحد کسري پارکینگ دارد -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 که مشمول مابه التفاوت افزایش تعداد واحد  -
. بسطح 76.74 مترمربع می گردد

بسطح 40.68 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند .  مراتب جهت صدور دستورات  -
. مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/28 1/96/21679 بدوي خیابان 
معلم- 
کوچه 

فالحتی 
-بن بست 

 نوري

1-2-10255-23-1-0-0 65
7

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 20,227,200

(بیست میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 3.01  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 68.68  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/11/28 1/96/21679 بدوي خیابان 
معلم- 

کوچه فالحت

1-2-10255-23-1-0-0 65
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 495 مورخ 1394/12/27 بصورت چهار 
طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی  به انضمام زیرشیروانی(انباري) و به مساحت کلی 
797.40 مترمربع صادر که حالیه  با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 
10.50 مترمربع طبق پروانه)  از بابت اضاقه بنا در همکف و طبقات تا مرحله اسکلت طبقه 
آخر ( طبقه چهارم) و فاقد سربندي داراي سوابق کارشناسی و راي کمیسیون ماده صد به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.45 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 36.45 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 36.45 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 57.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 21.30 -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متري عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 44.52 مترمربع در همکف و طبقات ( 4.26   -6
مترمربع در همکف و 40.26 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
حالیه با توجه به بازدید مجدد ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد که با توجه به نقشه 

:برداري مجدد داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و  چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38  -1
مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
تعداد واحد مسکونی از 6 واحد طبقه پروانه به 8 واحد افزایش یافته است و برابر با  -2

بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات سوم و چهارم 
داراي مابه التفاوت به سطح 44.99  مترمربع در طبقه سوم و 23.69  مترمربع در طبقه 

..چهارم و در مجموع دو طبقه بسطح 68.68  مترمربع می باشد
.داراي اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع می باشد - 3

الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب یک درب 4 متري در حد 
شرق بوده که حالیه درب سواره رو حد شرق  به 4.70 متر افزایش یافته که یک و واحد 

. کسري پارکینگ  مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گیرد
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از بابت مرحله دوم کارشناسی داراي آراي تجدید نظر به شماره 1/96/23503 مورخ  ))
1396/12/19 و 1/96/23630 مورخ 1396/12/23 مبنی بر صدور جریمه می باشد ولیکن در 

قسمتی از  گزارش کارشناسی مرحله دوم  (  احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و 
 چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38 مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد 

و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد.)   در راي 
تجدید نظر هم مبادرت به صدور جریمه سایبان به مساحت 9.38 مترمربع و هم جریمه 

.کسري پارکینگ با مساحت 25 مترمربع نموده اند
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به کاربري هاي تجاري همجوار ملک و توجها به 
قدمت بنا ( سال ساخت 1373 و 1392) ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب 
نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی نظریه شماره 96/193 مورخ 

1396/08/04 به مبلغ 1/471/305/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی 
مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 119/93

 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 
کارشناس به بمبلغ  294261000(دویست و  نود و  چهار میلیون و  دویست و  شصت و  

یک هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 119.93  0
 

130000  , 1373
 , 1392

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/08/23 1/96/21680 بدوي بوسار بلوار 
انصاري  خ 

  نواب

1-1-10307-31-1-1-0 65
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باتوجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی بمبلغ 6,500,000(شش میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  2
 

130000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه در همکف به 
مساحت 130.55 مترمربع و قطعه 14 تفکیکی که در فوقانی آن به مساحت 54.40 مترمربع 

افزایش می یابد بانضمام یکباب پارکینگ و راهروي اختصاصی به مساحت 24.63 مترمربع و 
قطعه 17 تفکیکی و داراي بالمانع به شماره 1/33/14567 مورخ 1372/12/01 که مجددا مالک 

از بابت  افزایش بناي بالکن به مساحت 10.90 مترمربع و همچنین افزایش مجدد بالکن به 
مساحت 3.50 مترمربع با توجه به درخواست پروانه تعمیرات در سال 1373 داراي سوابق در 

.واحد خالف می باشد
الزم به ذکر است که مالک در سال 1392 نیز مجدد مبادرت به دریافت پروانه تعمیرات جزئی 

. از قبیل نصب سقف کاذب نیز نموده است
حالیه طی بازدید میدانی و با توجه به نقشه برداري ارائه شده مغایرت هاي زیر در محل 

:موجود می باشد
 نصب درب نفر رو از داخل مغازه به پارکینگ و راهروي اختصاصی -1

تبدیل پارکینگ و راهروي اختصاصی به انبار تجاري ( مغازه )  به مساحت 24.63  -2
. مترمربع

(( الزم به ذکر است که در قسمتی از حد غربی  قطعه 17 تفکیکی  به طول 1.23 متر که در 
صورت مجلس تفکیکی و نقشه ثبتی  بصورت پارکینگ و راهروي اختصاصی به مساحت 
24.63 مترمربع و براي قطعه 14 تفکیکی ( مالک فوق الذکر ) تعیین شده است ، حقوق 

ارتفاقی براي محل نصب پمپ آب چاه در فضاي زیر راه پله  با حق عبور از قطعه 17 تفکیکی 
در نظر گرفته شده است که حالیه طول مورد نظر یعنی طول  1.23 متر با دیوار آجري مسدود 
شده و همچنین حق عبور به جهت اینکه راهرو و پارکینگ بصورت انباري تجاري استفاده و 
در تصرف مالک می باشد نیز مسدود شده است.))  (( صورت مجلس تفکیکی و نقشه ثبتی 
به جهت شناسایی و رویت محل پمپ آب پیوست می باشد. و در قسمت بند 3 مشاعات و 

مشترکات به آن اشاره شده است. ))
با توجه به تبدیل پارکینگ و راهروي اختصاصی به انبار تجاري و حذف پارکینگ  ، -3

.یکواحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
توسعه بناي تجاري بالکن به مساحت 95.30 مترمربع که از این مقدار به مساحت 79.73  -4
. .مترمربع بصورت همزمان ساز و به مساحت 15.57 مترمربع با قدمت سال 1392 می باشد
از مغازه و بالکن و انباري  فوق بصورت داروخانه استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی 

.به ابعاد ( 2 * 23 ) متر می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/05/16 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 1 
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مترمربع از عرصه مشاعی و به مساحت تقریبی 0.85 مترمربع از اعیان مغازه در تعریض می 
.باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 49/64 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  1,633,469(یک میلیون و  ششصد و  
سی و  سه هزار و  چهارصد و  شصت و  نه)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 49.64  0.1
 

329063  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21682 بدوي فخب- خ 
شهید 

نوروزي-بعد 
از کوچه 28

1-1-10647-105-1-0-0 65
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 8,226,575(هشت میلیون و  دویست و  بیست و  شش هزار و  پانصد 
و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد

جریمه 25  1
 

329063  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13/17 
متر مربع با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی  ساختمان بمبلغ 2166880(دو میلیون و  

یکصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 13.17  0.5
 

329063  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1384) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 

طی نظریه شماره 100233مورخ 1396/08/06 به مبلغ 30/000/000  ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 

خصوص مساحت 50 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین 
شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 6000000(شش میلیون )  ریال جریمه در حق 

شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 8.06  0
 

329063  , 1384 احداث بناي بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مفروزي به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه و یک باب مغازه به مساحت عرصه 63.80 مترمربع با قدمت سال 84 می 
باشد.برابر نقشه معماري ارائه شده داراي اعیان احداثی به صورت یک واحد مسکونی 

دوبلکسی به سطح 62.81 مترمربع و یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 8.06 مترمربع فاقد 
.فعالیت شغلی میباشد.از بابت اعیان احداثی مجوزي ارائه نگردید

(به سطح 49.64 مترمربع از کل اعیان احداثی داخل تراکم و 21.23 مترمربع خارج تراکم 
میباشد)

.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

.به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 96/06/02 فاقد عقب نشینی میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

65
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حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100207 

مورخ 1396/07/18 ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
قدمت بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 172/94 
متر مربع راي به جریمه معادل یک و نیم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 29183625

(بیست و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال 
صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 172.94  1.5
 

112500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21684 بدوي بلوار قلی 
پور کوچه 
بهارستان  
 فرعی نهم

1-2-10488-567-1-0-0 660
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده  زمین نسقی داراي فروشنامه عادي بسطح 180 متر مربع که برابر 
نقشه معماري ارائه شده مساحت عرصه 185 متر مربع بوده و مشتمل بر یک واحد مسکونی 

ویالیی با زیربناي اعیان بسطح 172.94 متر مربع که از این مقدار بسطح 29.56 متر مربع 
بصورت سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد.  قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق 
سال 1379 و با مصالح بلوکی بوده و با توجه به طرح تفصیلی بسطح 61.94 متر مربع خارج از 
تراکم می باشد. رعایت پارکینگ گردیده است. جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به 
تهیه و انعکاس ملک برروي خط پروژه می باشد. مراتب با توجه به نامه شماره 248441 مورخ 

.95/12/4 دبیرخانه کمیسیون ماده صد تقدیم حضور می گردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 96/4/25 بسطح 2.82 متر مربع از عرصه در تعریض   ***

***.قرار دارد

660

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 213108000(دویست و  

سیزده میلیون و  یکصد و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 126.85  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/08/22 1/96/21686 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
اسماعیل 

 اباد

1-1-10260-49-1-0-0 661

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 

به مبلغ 668,455,200(ششصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  پنج 
هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 132.63  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک و مدارك موجود در پرونده، در 
خصوص تخلف مالک براي یک باب مغازه، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 

خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 

ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ش-ر-4 مورخ 96/6/10 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 700,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است 

که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
140000000(یکصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.95  0
 

3360000  , 1393 احداث بناي جداساز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 221 مورخ 1394/11/26 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 15 واحد مسکونی و با زیربناي 2015.32 مترمربع میباشد، حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می 

:باشد
 حذف سایبان همکف به سطح 7.86 مترمربع-1
اضافه بنا درهمکف به سطح 17.22 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.96 مترمربع-3
یک باب مغازه به سطح 18.95 مترمربع با قدمت سال 93  که از بابت آن به سطح 18.80 -4

مترمربع و یکواحد کسري پارکینگ داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات 
.ساختمانی میباشد. حالیه مالک درخواست ابقاي آن را دارد

اضافه بنا درطبقه اول تا سوم به سطح 51.66 مترمربع (هر طبقه 17.22 مترمربع)-5
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 56.53 مترمربع که از این مقدار به سطح 39.31 -6

.مترمربع عدم رعایت عقب سازي میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 0.94 مترمربع-7
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 1.32 -8

مترمربع (هر طبقه 0.66 مترمربع)
داراي مازاد بر تراکم در همکف بسطح 126.85مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -9

توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

تا این مرحله 10 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 6 واحد پارکینگ باتزاحم (با یکدیگر) تامین -
.گردیده و کسري پارکینگ ندارد

به مقدار 10.52 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از انباریهاي بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی -
-جهت اخذ عوارض درآمدي

.رعایت ابعاد نورگیر در زمان پایانکار الزامی میباشد-
.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد-

.از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
مالک مجدد اقدام به تخریب مغازه قدیمی به سطح 18.95 و احداث مغازه فاقد بالکن به 
سطح 28.86 مترمربع با قدمت سال 96 نموده که براین اساس داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ میباشد
////مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد.صرفا جهت بروزرسانی
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.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم در طبقات راي به جریمه به مبلغ311,472,000(سیصد و  یازده میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 46.35  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 1/96/21687 بدوي خ.سعدي خ 
سعدي ك 
فالحتی 
نسیم 1 
فالحتی 

نسیم

1-2-10686-38-1-0-0 66
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  156 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  488.75 مترمربع در 3.5 طبقه 
و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام فنداسیون به استناد نقشه 
معماري ارائه شده بسطح 15.45 متر مربع داراي افزایش سطح بوده که از بابت آن داراي 

سوابق  کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه بوده که پس از آن  پروانه مرحله دوم 
صادر گردید. عملیات در مرحله اتمام اسکلت و سربندي بوده که تا ارائه نقشه هاي معماري 
در هر طبقه بسطح 15.45 متر مربع داراي افزایش سطح می باشد. درخواست استعالم بانک 

.را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 166,454,400(یکصد و  شصت و  

شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 99.08  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/26 1/96/21688 تجدید 
نظر

دیلمان   
کوچه 

میرابوالقاسم
ي بوستان 
13 قطعه 18

1-1-10485-19-1-0-0 66
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول 
پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض 

راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,275,825,600(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست 
و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 168.76  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره131 مورخ 94/08/20 بصورت ساختمان 4/5 طبقه 
در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) بازیربناي 718/26 مترمربع (با استفاده از 

.سقف تراکم اعطایی) صادرگردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی)بمساحت  29/56 متر  -1

مربع
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 140/16 متر مربع (هر طبقه 35/04 متر مربع)-2

افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-3
توضیح اینکه مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم بمساحت 

.71/94 متر مربع (هر طبقه 35/97 متر مربع) میباشد
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت  99/08 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4

اعطایی
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 3/06  متر مربع-5

 تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-6
(همچنین با توجه به افزایش عرض درب حد جنوب از 4 متر به 4/40 متر یکواحد کسري 

پارکینگ درآمدي دارند.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

================================
==============

حالیه طی بررسی مجدد داراي  اضافه بناي خارج از تراکم در همکف بمساحت یک  ****
..مترمربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی درهنگام صدور پروانه دارد

کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید در همکف بسطح 3.60 مترمربع ***

کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید در طبقات هرکدام بسطح 1.85 مترمربع جمعآ  **
..بسطح 7.40 مترمربع میباشد

/.مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم میگردد

66
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی درخصوص توسعه بالکن، به مبلغ 9814500(نه میلیون و  هشتصد و  چهارده 
هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.54  3
 

225000  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/22 1/96/21696 بدوي بیستون  
استادسرا 
 بلوارمعلم

1-2-10052-42-1-2-0 66
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده، یک باب مغازه فاقد تابلو  داراي پروانه و پایانکار و برابر سند ارائه 
شده قطعه دوم به سطح 37.96 مترمربع که از این مقدار به سطح 9.72 مترمربع به صورت 

بالکن رواق  می باشد. الزم به توضیح است مغازه فوق برابر صورتجلسه تفکیکی داراي بالکن 
به سطح 13.70 مترمربع می باشد که در سند مالکیت قید نگردیده است. حالیه مالک اقدام 
به توسعه بالکن به سطح  14.54مترمربع به صورت بالکن سراسري با اسکلت بتنی نمودند. 

الزم به ذکر است سال وقوع تخلف با توجه به سوابق پیوست مبنی بر موافقت متقاضی جهت 
احداث بالکن از شهرداري ، سال 1378 می باشد که به دلیل عدم پیگیري در آن زمان بال 
تکلیف مانده بود. بر اساس طرح تفصیلی جدید فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست 

پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی درخصوص توسعه بالکن، به مبلغ 7337250(هفت میلیون و  سیصد و  سی و 
 هفت هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.87  3
 

225000  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/22 1/96/21697 بدوي بیستون  
استادسرا 
 بلوارمعلم

1-2-10052-42-1-1-0 66
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده، یک باب مغازه فاقد تابلو  داراي پروانه و پایانکار و برابر سند ارائه 
شده قطعه اول به سطح 22.23 مترمربع که از این مقدار به سطح 11.36 مترمربع به صورت 
بالکن رواق  می باشد. حالیه مالک اقدام به توسعه بالکن به سطح  10.87 مترمربع به صورت 
بالکن سراسري با اسکلت بتنی نمودند. الزم به ذکر است سال وقوع تخلف با توجه به سوابق 
پیوست مبنی بر موافقت متقاضی جهت احداث بالکن از شهرداري ، سال 1378 می باشد که 
به دلیل عدم پیگیري در آن زمان بال تکلیف مانده بود. بر اساس طرح تفصیلی جدید فاقد 

عقب نشینی می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي دامون حیدري نژادو شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر احداث آسانسور بمساحت 9.63 متر مربع با عنایت 

به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف با توجه به تایید استاندار به شماره 17812.60-96.8.9 مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 68565600(شصت و  هشت میلیون و  پانصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) 
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 9.63  2
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/21699 بدوي گلسار خ  
153 

1-1-10154-18-1-0-0 66
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده داراي سند به صورت یکباب خانه مسکونی دو طبقه روي پیلوت در 
دو واحد مسکونی طبق سند به مساحت عرصه 330 مترمربع و داراي پروانه بشماره 

104-1373/04/01 و پایانکار بشماره 6568-1375/05/24می باشد .فاقدعقب نشینی می 
باشد حالیه بدون مجوز اقدام به احداث آسانسور در محوطه حیاط مشاعی و چسبیده به 

اعیان بسطح کل 9.63 مترمربع با قدمت سال جاري نموده است . مراتب با توجه به 
/.درخواست متقاضی جهت دستورات بعدي  تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 118070400(یکصد و  هجده میلیون و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.08  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21700 بدوي علی اباد  
پشت بانک 

 صادرات

1-2-10492-7-1-0-0 66
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 235 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5  طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 645/08 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستونگذاري 
همکف میباشد.(بتن ریزي نشده)

طبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 
.حدوداv 20/08 متر مربع میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید راي 

به اخذ جریمه به مبلغ 78,624,000(هفتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست و  
چهار هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 7.8  3
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/08/30 1/96/21702 بدوي بلوار دیلمان 
- شهرك 

امام علی - 
سمت راست

 

1-1-10280-113-1-0-0 66
8

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 30508800(سی میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

صادر می گردد

جریمه 2.27  4
 

3360000  , 1394 توسعه بناي تجاري

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 254,000,000(دویست و  پنجاه 

و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 149.31  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 244 مورخ 1392/08/25
بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و 4طبقه روي 2 باب مغازه با بالکن در حد 1/3 در 4 واحد 

مسکونی با زیر زمین به جهت تامین پارکینگ و با زیر بناي کلی  904 مترمربع صادر شده 
است که مالک برخالف مدلول پروانه  و کال خارج از تراکم در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 
و فاقد سربندي با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي گزارش زیر می باشد که منجر به 

صدور راي کمسیون ماده صد به شماره 1/94/12356 مورخ 1394/04/02 و بصورت پرداخت 
.جریمه شده است

. حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف ( تجاري ) به سطح 53.55 مترمربع-1
تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 44.49مترمربع و کاهش سطح راه پله همکف و تبدیل آن -2

. به مغازه بسطح 1.27مترمربع
. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 8 واحد-3

.کسري پارکینگ تجاري 4 واحد و کسري پارکینگ مسکونی 8 واحد -4
توسعه بالکن تجاري بسطح  38.14 مترمربع که 38.06 مترمربع تبدیل انباري و 0.08 -5

مترمربع تبدیل راه پله طبقه اول به بالکن تجاري می باشد. توضیح اینکه کال بسطح 5.34 
.مترمربع از بالکن ها خارج از 1/3 و مابقی در حد 1/3 می باشد

. اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم به سطح 214.20مترمربع -6
. افزایش سطح راه پله تا بام 5.12 مترمربع -7

الزم به توضیح است اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي تغییر یافته و با توجه به مصوبه ** 
مورخ 1392/08/05کمیسیون ماده 5 در زمان صدور پروانه ، بسطح 185.15مترمربع از تراکم  

.اعطایی استفاده نموده است
ضمنا ابعاد و مساحت عرصه برابر نقشه ارائه شده با سند مغایرت دارد ( مساحت موجود **

.209.51 مترمربع و بیشتر از سند است)
( تا مرحله فوق داراي راي کمسیون ماده صد می باشد .)

حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري جدید و همچنین پیشرفت کار تا مرحله اتمام نازك کاري 
:داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.اضافه بناي همزمان ساز تجاري در طیقه همکف به مساحت 1.13 مترمربع -1
.تبدیل دو واحد تجاري به 6  واحد تجاري بالکن دار -2

.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد -3
.اضافه بناي همزمان ساز تجاري بالکن به مساحت 1.14 مترمربع-4

کاهش مساحت راه پله و افزایش ان به بناي مفید مسکونی به مساحت 7.80 مترمربع در  -5
.طبقات ( هر طبقه 1.95 مترمربع )

66
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از بابت موارد فوق الذکر نیز داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد و حالیه 
.خالف جدیدي مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 368,000,000(سیصد و  شصت 

و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 23.06  0
 

3100000  , 1392 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/08/23 1/96/21703 بدوي گلسار خ  
192 بیست 
متري گاز

1-1-10530-13-1-2-0 66
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع ئر طبقه 2 مشتمل بر 
پارکینگ اختصاصی داراي پروانه و پایانکار  بوده که متقاضی بدون مجوز اقدام به تبدیل 

پارکینگ به یک باب مغازه بسطح 23.06مترمربع نموده و درحال تعمیرات داخلی می باشد با 
توجه به حذف پارکینگ مسکونی یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد . مراتب جهت 

 . هرگونه دستور تقدیم می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي بهزاد نیک فهم خوب روان محرز 

میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 

مساحت 146/92 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
987,302,400(نهصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 146.92  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/21711 بدوي کوي  
هاشمی 13

ابان 11

1-2-10472-29-1-0-0 670

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 50  0
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 132.06 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 221860800

(دویست و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 132.06  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 204 مورخ  1392/07/30 به صورت 4.5 طبقه داراي موافقتنامه 

بند 8 کمیسیون ماده 5 مورخ 1391/10/18 بابت یک باب مغازه به سطح 17 مترمربع و بالکن 
در حد 1/3 با زیر بناي کل 491.71 مترمربع صادر گردیده است.  الزم به ذکر است در مرحله 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح حدود 40 مترمربع داراي سوابق گزارش و 

راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/04/31 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و 
اجراي حکم نموده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و در ادامه کار و 

:برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.78 مترمربع - 

توسعه تجاري ( مغازه شماره 1 ) به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت در همکف به سطح  -
 20.94 مترمربع

احداث 1 باب مغازه دیگر در همکف به سطح 26.10 مترمربع به صورت تبدیل قسمتی از  -
پیلوت به تجاري

حذف واحد مسکونی طبقه اول و  توسعه بالکن تجاري در طبقه اول به سطح 67.82  -
مترمربع

اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 132.27  مترمربع ( هر طبقه 44.09  -
مترمربع ) ( که از این مقدار به سطح 40.78 مترمربع به صورت توسعه بنا و به سطح 3.31 

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 4.62 متر مربع و در طبقه اول به سطح 2.15 مترمربع و طبقات دوم تا چهارم هرکدام 

به سطح 1.11 مترمربع ( جمع طبقات به سطح 5.48 متر مربع )
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 3.77 مترمربع -

.تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 132.06متر مربع ( تبصره 7) -

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد می باشد

الزم به توضیح است در زمان پروانه به سطح 11.26 مترمربع عقب نشینی اعالم گردیده و 
حالیه با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر اصالح سند و جهت بررسی رعایت عقب 

نشینی نیاز به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري می باشد.  مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 170923200(یکصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  

بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 101.74  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/04 1/96/21730 بدوي بلوار  
دیلمان  خ 

میرابوالقاسم
ي کوچه 

 بوستان 6

1-1-10300-8-1-0-0 671

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب2.75برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,195,645,550(یک 
میلیارد و  یکصد و  نود و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد و  

پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 131.8  2.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله بهره برداري که  براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  339 مورخ  92/11/2 با زیر بناي کلی  460.1 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد 

مسکونی صادر گردیده است به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه 
:و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

. افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 24.65 مترمربع -1
احداث سایبان غیر همگن  به مساحت 3.77 مترمربع   با عمق 1.30 متر با قوطی فوالدي  -2
و متصل به ساختمان که در صورت ابقاء آن کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم ابقاء یک 

.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 73.95 مترمربع ( هر  -3

طبقه 24.65 متر مربع)
توسعه راه پله به بام بسطح 4.43 متر مربع -4

در هنگام صدور پروانه به سطح 101.74 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -5
تبصره ماده  7)

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي طبقه همکف را به ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 
بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 456372000(چهارصد و  پنجاه و  شش میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 54.33  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/14 1/96/21734 تجدید 
نظر

0-0-1-6-10100-1-1  گلسار 120 67
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 265 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1083.89 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اتمام فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 49.29 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف  به سطح 5.04 مترمربع -2

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 

مدلول پروانه، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

163976400(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.69  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 1/96/21736 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 

معین بن 
بست جامی

1-1-10235-15-1-0-0 67
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 23-96/05/03  بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی با زیربناي کل 640.03 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی 
در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  همکف بوده و تا 
این مرحله  بسطح 21.69 مترمربع اضافه بنا دارند. رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان 
در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله دوم را دارند . مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 91.26 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 153316800
(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 91.26  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21739 بدوي علی اباد خ  
بعثت 25 

متري غربی

1-2-10184-30-1-0-0 67
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 502,034,400(پانصد و  دو میلیون و  سی و  چهار هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 85.38  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 396 مورخ 
93/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیر شیروانی 
کالً با زیر بناي 682.60 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60

درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري می باشد 
:و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 15.86 مترمربع با توجه به حذف سایبان -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 63.44 مترمربع ( هر طبقه  15.86  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.52 مترمربع و در  -

طبقات اول تا چهارم بسطح 5.56 مترمربع (هر طبقه 1.39 مترمربع )
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.38  مترمربع -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  91.26 مترمربع از خارج تراکم استفاده  
نموده اند.(تبصره 7)

حالیه درخواست مجوز حفاري گاز بطول 16 متر آسفالت و 3 متر خاکی را دارند. مراتب  
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100223

مورخ 1396/07/15 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل یک دهم 
برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 122/84 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 

675620(ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  ششصد و  بیست) ریال صادر و اعالم 
میگردد . 

جریمه 122.84  0.1
 

55000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21740 بدوي بلوار قلی 
پور- کوچه 
بهارستان 

فرعی هفتم

1-2-10488-623-1-0-0 67
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 5728800(پنج میلیون و  هفتصد و  بیست و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 3.41  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/04 1/96/21743 بدوي علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-15-1-0-0 67
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ547,747,200(پانصد و 
 چهل و  هفت میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 81.51  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 135 مورخ 93/08/07 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 

بازیربناي 390.58 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول 
:پروانه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم و در حدتراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 26.13 مترمربع -1
اضافه بنا (در حد تراکم) در طبقات اول و دوم به سطح 52.26 مترمربع (هر طبقه 26.13 -2

مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.68 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید (در حد تراکم) در طبقه دوم به سطح  -4
 0.44 مترمربع

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 3.41 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.رعایت پارکینگ میگردد 

داراي کاهش بنا در راه پله به بام به سطح 3.99 مترمربع
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

67
6

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه 

محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

طبقه همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 366,181,200(سیصد و  شصت و  شش 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.63  2.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/29 1/96/21745 بدوي بلوار معلم   
روبروي مبل 

بهارستان 
میدان مادر

1-2-10243-3-1-0-0 67
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام فونداسیون و میلگرد 
هاي انتظار ستون طبقه همکف که داراي پروانه ساختمانی تجاري - مسکونی  مرحله اول به 

شماره 36 مورخ 1396/05/23 و بصورت دو طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه و به 
. مساحت کلی 437.87 مترمربع صادر شده است

الزم به ذکر است که مساحت عرصه باقیمانده پروانه( به کسر عقب نشینی ) طبق پروانه 
احداث بناي صادر شده 165.37 مترمربع می باشد.که حالیه با توجه به نقشه برداري عرصه 
ارائه شده مساحت عرصه تحت تصرف 173.20 مترمربع می باشد.که به استناد خط پروژه 11 

.مورخ 1396/06/16  ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی می باشد
حالیه با توجه به توضیحات فوق الذکر و با توجه به نقشه برداري عرصه ( نقشه برداري اعیان 
همکف ارائه نگردیده است.) داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم و طول 60 % و به 

:شرح زیر می باشد
. افرایش بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 39.63 مترمربع-1

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

67
7

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باعنایت به حجم کم تخلفات در سطح ، 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,440,800(یازده میلیون و  چهارصد و  چهل هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.81  0.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/26 1/96/21746 بدوي بلوار شهید  
رجایی نواب 

مهران

1-2-10111-20-1-0-0 67
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري ، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  118,843,200(یکصد و  هجده میلیون و  
هشتصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.79  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 208 مورخ 1394/11/10 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

بر روي یک باب مغازه به سطح 20 مترمربع با زیر بناي کل 449.4 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 1.36 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه به سطح 11.79 مترمربع -
کاهش زیر شیروانی به سطح 1.57 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 5.45 متر مربع

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد -
*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

67
8

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه و به جهت عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
همکف ، به مبلغ  94,080,000(نود و  چهار میلیون و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 14  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/21749 بدوي گلسار 
-شهرك 

شهید 
بهشتی 

بوستان 11  
بوستان 11 - 

جعفري

1-1-10459-34-1-0-0 67
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 167 مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 459.54 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا درهمکف به سطح 14

. مترمربع می باشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده در خصوص تخلف اعالمی که علت آنرا عدم مراجعه مالک در 
زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه مرحله دوم به مساحت 567/88 متر مربع اعالم 

گردید نظر به اینکه حسب گزارش شماره 1/33 مورخ 1396/10/17شهرداري در 
خصوص متراژ اعالمی ملک داراي پروانه شماره 173 مورخ 1395/12/25 می باشد لذا 

مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در 
کمیسیون نمی باشد . 

سایر 567.88  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/21760 بدوي 0-0-1-22-10004-1-1 گلسار 91  680
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 173 مورخ 
1395/12/25 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 934/25 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله اجراي ستون طبقه 
.چهارم (بتن ریزي انجام شده)میباشد

توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 8/31 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
.تجدید نظر بشماره 1/96/21302 مورخ 1396/08/10 و پرونده در واحد خالف میباشند

:حالیه طبق پالن معماري ارائه شده داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 13/68 متر مربع (بمساحت 2/65 متر مربع در حد شمال (در -1

محوطه 2 متر حیاط خلوت) و بمساحت 12/80 متر مربع در حد جنوب بصورت احداث 
سایبان (همکن با سازه اصلی) جهت تأمین پارکینگ میباشد.)

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 141/28 متر مربع (هر طبقه 35/32 متر مربع)-2
توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور در هر طبقه بمساحت 12/80 متر مربع بصورت 

.احداث کنسول در محوطه (حیاط حد جنوب) میباشد
الزم به ذکر است که با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه 

مرحله دوم زیربناي مجاز پروانه در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 567/88 متر مربع به 
.کمیسیون اعالم میگردد

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 22/60 متر مربع -3
(هر طبقه 4/52 متر مربع)

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
همچنین درخصوص تعداد واحد هاي مسکونی پس از آجر چینی و مشخص شدن معماري 

.داخلی متعاقباv اظهار نظر میگردد
ضمناv ملک مذکور داراي درخواست شکایت پالك مجاور درخصوص احداث کنسول در حد 

.شمال و جنوب میباشند
حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره شهرداري درخواست کارشناسی و بررسی تخلفات 

.صورت گرفته را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 47151720
(چهل و  هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  یک هزار و  هفتصد و  بیست) ریال جریمه 

در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 39.69  4
 

297000  , 1383 توسعه بناي تجاري 1396/08/30 1/96/21772 بدوي جاده پیر 
بازار - بعد 

از  
آرامستان 

 پیرمال

1-1-10665-49-1-0-0 681

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن در نیم طبقه و توسعه تجاري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 820,107,600(هشتصد و  بیست میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 126.62  2
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب 
کارگاه و یکباب انباري و یکباب مغازه به مساحت 534.80 مترمربع که از بابت اعیانات ذکر 

شده در سند مالکیت داراي گزارش پیوست کارشناس شهرداري در سال  1382 که منجر به 
:صدور راي جریمه و به شرح زیر می باشد

(( با توجه به ارزیابی یکباب مغازه و کارگاه با انباري که موقعیت مکانی آن پس از کسر عقب 
نشینی برابر با طرح جامع در منطقه فضاي سبز یا حریم قرار گرفته از بابت ارزش سرقفلی 

یک یکباب مغازه به مساحت 22.30 مترمربع و کارگاه به مساحت 99 مترمربع و انبار تجاري 
به مساحت 291.60 مترمربع و محوطه تجاري به مساحت 121.90 مترمربع منجر به صدور 

.جریمه شده است.))
بعد از آن مالک مبادرت به نقل انتقال ملک در سال 1383 نموده که داراي بالمانع از 

.شهرداري به شماره 1/33/19891 مورخ 1383/03/06 می باشد
الزم به ذکر است که با توجه به برف سال 1383 و تخریب قسمتی از سقف ساختمان مالک 
مبادرت به تعمیرات سقف و همچنین اضافه نمودن قسمت هاي  جدیدي به ساختمان در 

سال 1383 و همچنین 1396 نموده  است که حالیه با توجه به نقشه برداري ممهور به مهر 
: نقشه بردار، مابه التفاوت هاي زیر موجود می باشد

. توسعه بناي تجاري بصورت گارکاه به مساحت 39.69 مترمربع با قدمت سال 1383 -1
توسعه بناي جدید بصورت احداث راه پله و سایبان و سرویس بهداشتی و پیلوت جهت  -2

پارکینگ در همکف به مساحت 66.61 مترمربع با قدمت سال 1396 .((  7.53 مترمربع 
بصورت سرویس بهداشتی و 52.47 مترمربع بصورت پیلوت و 3.33 مترمربع بصورت سایبان 

. ( و 3.28 مترمربع بصورت سایبان
توسعه بناي جدید بصورت احداث بالکن در نیم طبقه به مساحت 60.01 مترمربع با قدمت  -2

.سال 1396
.از بابت احداث اعیانات جدید ، دو واحد پارکینگ تجاري در همکف تامین شده است

الزم به ذکراست که طبق سند مالکیت در حد جنوب داراي کوچه می باشد که طی بازدید 
میدانی در محل نیز کوچه موجود می باشد ولیکن در طرح تفصیلی جدید مشخص نشده 

است که در این خصوص داراي نامه به شماره ش ر -116087 -1395 مورخ 1395/06/09 و 
تحت عنوان : با عنایت به عدم تصویب ضوابط تعین عرض گذر در چکیده ضوابط طرح 

تفصیلی مراتب جهت اطالع و اقدام قانونی بر اساس ضوابط عرض گذر مالك عمل در طرح 
.تفصیلی قبلی ارسال می گردد

داراي نامه پیوست به شماره ش ر - 120672-1395 مورخ 1395/06/15 و تحت عنوان : با 
عنایت به اظهارات متقاضی مبنی بر تبدیل کنتور تک فاز به سه فاز ، نظر بر اینکه در اینگونه 
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تقاضاها ، که تخریب و نوسازي صورت نمی گیرد رعایت عقب نشینی ضرورتی نداشته و 
.رعایت عقب نشینی برابر ضوابط طرح تفصیلی ، فثط در هنگام نوسازي الزامی است

داراي نامه  تصمیم کمیسیون به شماره 1/95/15987 مورخ 1395/10/04 و تحت عنوان : 
مالک جهت ارائه مستندات دعوت به حضور با وصول آن گزارش تکمیلی تنظیم گردد در 

ضمن سوابق راي کمسیون در خصوص این ملک پیوست ، سپس پرونده جهت بررسی مجدد 
.در کمیسیون مطرح گردد

الزم به ذکر است که با توجه به بررسی سوابق کپی گزارش کارشناسی سال 1382 موجود می 
باشد که در آن به آراي کمیسیون نیز اشاره شده ولیکن کپی آراي کمیسون بدوي و تجدید 

.  .نظر سال هاي 1382 و 1383 در دسترس نمی باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی در صورت صالحدید نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 1396/02/27 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 
34.30 مترمربع از حد شرق و جنوب در تعریض خیابان 24 متري و کوچه 4 متري اصالحی و 

به مساحت تقریبی 16.91 مترمربع از حد غرب در تعریض خیابان 10 متري اصالحی می 
.باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ127344000(یکصد و  بیست و  
هفت میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 18.95  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21777 بدوي پارك  
نیکمرام  

نرگس

1-2-10077-35-1-0-0 68
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 96/06/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 762.32 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف به 
.سطح 18.95مترمربع می باشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و با توجه به 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم 

تشویقی آسانسور راي به جریمه به مبلغ 21,924,000(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  
بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 13.05  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/21792 بدوي پستک خ  
استاد معین 

انتهاي 
کوچه 5

1-1-10114-111-1-0-0 68
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ1,482,012,000(یک میلیارد و  چهارصد 

و  هشتاد و  دو میلیون و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 176.43  2.5
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1396/10/23 1/96/21792 بدوي پستک خ  
استاد معین 

انتهاي 
کوچه 5

1-1-10114-111-1-0-0 68
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ967,142,400(نهصد و  شصت و  
هفت میلیون و  یکصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 164.48  1.75
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 89.28 3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در  مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  305  مورخ 1391/07/16 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به 

انضمام زیرشیروانی( انباري)  و به مساحت کلی 735.50 مترمربع صادر شده که تا کنون فرم 
شروع و پیشرفت عملیات به شهرداري ارائه نشده و ثبت سیستم نشده است و حالیه 

متقاضی با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به 
:شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 35.68 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35.68 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 35.68 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 35.68 مترمربع -4

با توجه به حدف انباري در زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد  -5
..بر تراکم به کسر راه پله و آسانسور به مساحت 176.43 مترمربع می باشد

. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.66 مترمربع -6
با توجه به تبدیل 3 طبقه به 4 طبقه داراي بناي مازاد بر تراکم برگشت تشویقی آسانسور  -7

.به مساحت 13.05 مترمربع می باشد
برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات   -8

دوم و سوم  داراي مابه التفاوت به سطح 44.64 مترمربع در طبقه دوم  و 44.64 مترمربع در 
..طبقه سوم و در مجموع دو طبقه بسطح 89.28 مترمربع می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات   -9
اول تا سوم به مساحت 17.10 مترمربع .( هر طبقه 5.70 مترمربع .)

تعداد واحد ها از 3 واحد طبق پروانه به 6  واحد افزایش یافته است ولیکن رعایت  -10
.پارکینگ می گردد

تا این مرحله داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/21792 مورخ 1396/10/23
. و مبنی بر صدور جریمه نقدي بر مبناي سال وقع تخلف ( 1392) می باشد

(( الزم به ذکر است که سال وقوع تخلف ثبت شده در سیستم سال 1392 می باشد ولیکن با 
توجه به نامه و تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/28091 مورخ 1397/10/29  و 

متعاقب آن گزارش کارشناس دادگستري به شماره ع / 352/6 مورخ 1397/09/05 که سال 
وقوع تخلف را سال 1391 تشخیص داده اند. با توجه به اینکه پروانه ساختمانی به شماره  

305  مورخ 1391/07/16 می باشد به جهت مشخص شدن مدارك و سوابقی در واحد خالف از 
 جمله گزارش هاي ناحیه و اخطار هاي صادره نیاز از اظهار نظر واحد خالف می باشد.))

68
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



باتوجه به اظهار نظر مسوول ناحیه یک منطقه یک ( پیوست پرونده ) ، مدارکی در ناحیه 
.مربوطه مبنی بر اخطار بر مالکین ساختمان موجود نمی باشد

مدارك و سوابقی از جمله فرم شروع و پیشرفت عملیات ساختمانی  منتهی به کزارش 
کارشناس شهرسازي از  سال 1391 ( سال صدور پروانه ) تا سال 1396 در سیستم شهرداري 

.موجود نمی باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، با اعمال ضریب 1.5 

برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 457,228,800(چهارصد و  
پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 90.72  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/10/16 1/96/21797 بدوي علی آباد - 
پارك 

کسمایی - 
 کوچه 6

1-2-10078-38-1-0-0 68
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در  مرحله اتمام نازك کاري  که داراي پروانه احداث بنا  
.مرحله دوم به شماره 41  مورخ 1395/07/14 می باشد

متقاضی از بابت اضافه بنا در همکف داراي راي کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه می 
.باشد و متعاقب آن پروانه احداث بناي مرحله دوم دریافت نموده است

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم در طبقات و به شرح زیر 
: می باشد

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.12 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبلقه دوم به مساحت 20.12 مترمربع-2
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.12 مترمربع -3

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 20.12 مترمربع -4
اضافه بناي درآمدي از بابت انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 2.15 مترمربع  -5

.( صرفا جهت عوارض درآمدي)
کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید  در طبقات به مساحت 10.24 مترمربع  -6

.( هر طبقه 2.56 مترمربع )
.مترمربع کسري فضاي باز و 40 مترمربع کسري فضاي سبز دارد  5 

.کسري پارکینگ ندارد
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد که 

 عوارض آن پرداخت شده است
حالیه داراي اضافه بناي همزمان ساز از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن 

 به بناي  مفید در طبقات به مساحت 11.80 مترمربع می باشد.( هر طبقه 2.95 مترمربع .)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

68
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح طبقات)، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 3,392,121,600(سه میلیارد و  سیصد و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  بیست و 

 یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 336.52  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21800 بدوي بلوار استاد   
معین -خ 

125 خیابان 
 الدن

1-1-10097-11-1-0-0 68
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 534,408,000(پانصد و  سی و  چهار میلیون و  
چهارصد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 318.1  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21800 بدوي بلوار استاد   
معین -خ 

125 خیابان 
 الدن

1-1-10097-11-1-0-0 68
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  116 مورخ  93/7/16 با زیر بناي کل  1787.63مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی درمرحله بهره 

برداري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از 
:عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 30.15 مترمربع که از این مقدار بسطح  -1
21.62 متر مربع سایه کنسول بال استفاده بوده صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي  احداث بنا 

.می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 30.15 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 170.49مترمربع (  -3
هر طبقه 56.83 متر مربع) که از این مقدار در مجموع بسطح 76.95 متر مربع بصورت 

کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد شمال می باشد ( کنسول هر طبقه بسطح 25.65 متر 
مربع )

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 99.75 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 42.92 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي و بسطح 25.65 متر مربع بصورت 

.کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد شمال می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 6.29 متر مربع -5

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در همکف به سطح  9.76 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 

11.55 مترمربع ( هر طبقه 2.31 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 38.29 متر مربع در همکف و بسطح 279.81 متر مربع  -7

در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
****

با توجه به استفاده از سایه کنسول جهت تامین پارکینگ لذا بسطح 21.62 متر مربع داراي 
.اضافه بناي یکدست ساز در همکف می باشد

68
5

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,527,825,600(یک میلیارد و  

پانصد و  بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 151.57  3
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/21801 بدوي گلسار  
انتهاي 

 خیابان 164

1-1-10423-1-1-0-0 68
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
359,100,000(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 213.75  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  614 مورخ  91/12/24 با زیر بناي کل  1398مترمربع در 5.5 طبقه و در 10 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 13.14 مترمربع -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 13.14مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 85.92 مترمربع (  -3

هر طبقه 28.64 متر مربع) که از این مقدار بسطح 1.24 متر مربع در هر طبقه دوم الی چهارم 
 بصورت پیشرفتگی به سمت حریم 45 متري فضاي سبز حاشیه رودخانه که طبق خط پروژه 

.11 مورخ 96/8/22 پیشرفتگی داخل حریم رودخانه نمی باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 30.81 متر مربع که بسطح 0.66 متر  -4
مربع بصورت پیشرفتگی به سمت حریم 45 متري فضاي سبز حاشیه رودخانه می باشد. 
ضمناً بسطح حدود 7 متر مربع راه پله طبقه پنجم  بر خالف نقشه هاي پروانه اولیه در 

.محدوده 2 متر عقب سازي احداث شده است
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید  در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 7.6 متر مربع ( هر طبقه 1.9 متر مربع ) 

و در طبقه پنجم بسطح 0.96 متر مربع
در هنگام صدور پروانه  بسطح 213.75 متر مربع در از تراکم اعطایی خارج از 25 درصد   -6

استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.تعداد واحد ها از 10 واحد به 5 واحد مسکونی کاهش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
ضمناً راه پله به بام بسطح 9.83 متر مربع کاهش یافته است. جهت کنترل رعایت حریم  /--

45 متري رودخانه نیاز به اظهار نظر واحد نقشه برداري و خط پروژه می باشد. *** به 
.استناد خط پروژه 11 مورخ 96/8/22 رعایت حریم 45 متري رودخانه گردیده است

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 536760000(پانصد و  سی و  شش میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 53.25  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 1/96/21803 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 151

1-1-10155-24-1-0-0 68
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 41 مورخ 
1396/05/26 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت عقب سازي در 
طبقه پنجم بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1144/53 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 53/25 متر مربع داراي رأي کمیسیون 

تجدید نظر بشماره 1/96/21803 مورخ 1396/08/30 و پرونده مختومه در واحد خالف 
.میباشند

:حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي اضافه بنا برخالف مدلول پروانه بصورت
اضافه بنا در همکف بصورت احداث سایبان متصل به ساختمان (همگن با سازه اصلی) -1

جهت تأمین پارکینگ بمساحت 7/85 متر مربع
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 269/20 متر مربع (هر طبقه 67/30 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 153/33 متر مربع (بمساحت 86/03 متر مربع بدلیل -3
عدم رعایت عقب سازي)

احداث طبقه ششم بمساحت 259/50 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/24 متر مربع-5

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/16 متر مربع و طبقات 1 -6
تا 5 بمساحت 23/6 متر مربع (هر طبقه 4/72 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7
.تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-8
(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده)

با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه مرحله دوم زیربناي -9
مجاز پروانه در طبقات و زیرشیروانی بمساحت 938/18 متر مربع بصورت داخل تراکم به 

.کمیسیون اعالم میگردد
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

ضمناv اضافه بناي موجود در همکف بمیزان 0/1 متر مربع (به کسر سایبان) کمتر از سوابق 
.پرداختی خالف میباشد

.مراتب با توجه به درخواست پروانه مرحله دوم بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 66024000(شصت و  شش میلیون و  بیست و  

چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 39.3  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 1/96/21804 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیالن خ 
35 متري 
 ك دوم

1-1-10156-70-1-0-0 68
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 3377102400(سه میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  
دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 335.03  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 
ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 396782400(سیصد و  نود و  شش میلیون و  هفتصد و  

هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 67.48  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21805 تجدید 
نظر

خیابان  
معلم  

افراشته

1-2-10009-77-1-0-0 68
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 94 مورخ 95/11/17 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 
1105.05 مترمربع و پروانه مرحله دوم  مورخ 95/12/09 میباشد، حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 10.61 مترمربع که از این مقدار 9.59 مترمربع احداث سایبان  -1
.همگن جهت تامین پارکینگ میباشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 3.06 مترمربع (هر طبقه 1.02 مترمربع)-2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 24.47 مترمربع که از این مقدار 23.45 مترمربع عدم -3

.رعایت عقب سازي در طبقه چهارم میباشد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.42 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 21.92  -5
مترمربع (هر طبقه 5.48 مترمربع)

.رعایت پارکینگ میگردد
.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است 

انباریهاي زیرشیروانی حذف گردیده و سطح راه پله به بام به سطح 50.02 مترمربع کاهش 
.یافته است

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست  و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی واقع شده، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم  ، به مبلغ  21,796,128(بیست و  یک میلیون و 

 هفتصد و  نود و  شش هزار و  یکصد و  بیست و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 151.36  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/27 1/96/21806 بدوي استاد معین  
  پستک

1-1-10185-126-1-0-0 690
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 36,000,000(سی و  شش میلیون ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/27 1/96/21806 بدوي استاد معین  
  پستک

1-1-10185-126-1-0-0 690

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها،  براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 392,253,120(سیصد و  نود و  دو میلیون و 
 دویست و  پنجاه و  سه هزار و  یکصد و  بیست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 272.4  1
 

1440000  , 1391 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 3 طبقه بر روي همکف در 4
 واحد مسکونی بدون مجوز بر روي عرصه نسقی بمساحت 92/01 متر مربع احداث گردیده 

-1: طبق نقشه برداري ارائه شده بصورت.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
-2همکف با زیربناي 85/13 متر مربع (بمیزان 32/66 متر مربع مربوط به سوئیت میباشد.)

طبقه اول بمساحت 98/72 متر مربع (بمیزان 11/92 متر مربع مربوط به احداث کنسول 
طبقه دوم بمساحت 106/43 متر مربع (بمیزان 19/37 متر مربع مربوط به -3بسمت شارع )
طبقه سوم بمساحت 106/43 متر مربع (بمیزان 19/37 متر -4احداث کنسول بسمت شارع)
زیرشیروانی بمساحت 27/05 متر مربع (راه -5مربع مربوط به احداث کنسول بسمت شارع)
یکواحد کسري پارکینگ پله بمساحت 14/51 متر مربع-انباري بمساحت 12/54 متر مربع)

توضیح اینکه طبق نامه شرکت آب منطقه اي بشماره 256671 مورخ .مسکونی دارند
1395/12/15 (ثبت دفتر شهرداري) یک رشته مجراي آبی در مجاورت ملک تعرفه شده قرار 

دارد که به لحاظ آبیاري فعال میباشد و حریم آن از منتهی الیه بستر یک متر در طرفین 
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع .اعالم میگردد

موجود بر روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه 
حالیه متقاضی درخواست .ارسالی بشماره 1-1 مورخ 1395/12/19 فاقد عقب نشینی میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.استعالم موقعیت مکانی دارند

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقه همکف ، به مبلغ  133,593,600(یکصد و  سی و  سه میلیون و  

پانصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.88  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21812 بدوي بیستون   
ك طباخی

1-2-10043-50-1-0-0 691

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 82 -96/07/21 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در3  واحد مسکونی با زیربناي کل  634.40 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  
همکف بوده و تا این مرحله بسطح 19.88مترمربع اضافه بنا دارند .  رعایت سایر ضوابط تا 
تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله دوم را 

.دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به قدمت بنا، ضرورت 

قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  

20,874,750(بیست میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  هفتصد و  پنجاه) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 128.46  1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21813 تجدید 
نظر

سیاه 
اسطلخ 

خوش نشین
  

1-2-10148-22-1-0-0 69
2

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 

بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 813 مورخ 96/8/13 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 100,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است 
که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

20000000(بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 9.84  0
 

112500  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین که 
وضع موجود بصورت یکباب خانه یک طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه یکباب مغازه فاقد 

بالکن با قدمت حدود 18 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1378) و بدون مجوز احداث گردیده 
طبق نقشه برداري ارائه شده زیربناي مسکونی 128/46 متر مربع و تجاري 9/84 متر .است

توضیح اینکه واحد .کسري پارکینگ ندارند.مربع و مساحت عرصه 154/09 متر مربع میباشد
همچنین جهت مشخص شدن .تجاري مذکور با فعالیت میوه فروشی و فاقد تابلو میباشد
وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه توسط واحد محترم 

نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 3-1 مورخ 1396/02/18 کالv در 
الزم به ذکر است که بابت احداث بناي بدون .حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه قرار دارد

مجوز بصورت مسکونی با زیربناي 70 متر مربع داراي رأي غیابی بدوي بشماره 1/95/15980 
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.مورخ 1395/01/24 مبنی بر تخریب میباشند

69
2

باتوجه به اینکه در دادنامه شماره 1/96/21066-96/7/4 صادره از این کمیسیون 
دربخش تعیین جریمه مربوط به یک پنجم ارزش سرقفل مغازه، کل مبلغ ارزش 

سرقفل مغازه بعنوان جریمه درنظر گرفته شده که اشتباها مورد حکم قرار گرفته 
درحالیکه می بایستی یک پنجم ارزش سرقفل مغازه در حکم لحاظ می گردید که این 
امر از سوي کمیسیون مراعات نگردیده لذا با اعالم اینکه مبلغ جریمه بابت یک پنجم 

ارزش سرقفل مغازه 402800000(چهارصد و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال می 
باشد، دادنامه فوق الذکر اصالح می گردد.  بدیهی است دادن رونوشت از حکم، بدون 

دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 113.71  0
 

303750  , 1383 1396/10/05 بالکن بدون پروانه  1/96/21815 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار قلی  
پور(جنب 

پمپ بنزین 
  صادقی)

1-2-10488-137-1-0-0 69
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 182مورخ 1383/03/20در 2.5 طبقه با زیر بناي کل 231 مترمربع صادر 

گردیده است. الزم به توضیح است براي ملک فوق با شماره درخواست 188508 و کد 
نوسازي 191-10488-2-1  به صورت غیابی و با متراژ حدودي 80 مترمربع گزارش تخلف 
گردیده و براي آن راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1395/09/24 مبنی بر تخریب بنا 

صادر گردیده است و حالیه گزارش مجدد با توجه به کد نوسازي صحیح به شماره 
.137-10488-2-1 می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و  مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% و برابر 
:نقشه برداري ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 8.8 مترمربع -
احداث انباري در حیاط خلوت به سطح 7.27 مترمربع خارج تراکم -

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 84.74 مترمربع -
حذف طبقات مسکونی و احداث بالکن در نیم طبقه به سطح 12.90 مترمربع -

.با توجه به تخلف کمتر از 5 % مشمول تبصره 7 نمی گردد
.ضمناً سال وقوع تخلف 1383 می باشد

برابر خط پروژه شماره 3-1 مورخ 1395/06/14 به سطح 11.20 مترمربع در تعریض بلوار 51 
.متري قلی پور قرار دارد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد 
.مورخ 1396/04/20 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

69
3

درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 147.8  0
 

3100000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1396/10/26 1/96/21817 بدوي علی آّباد   
شریعتی

1-2-10202-6-1-0-0 69
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  طبقات دوم الی چهارم راي به جریمه به مبلغ932418000(نهصد و  سی 

و  دو میلیون و  چهارصد و  هجده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 150.39  2
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 669 مورخ 1391/12/28 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 581 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان 

:رسیده است. از بابت تخلفات به شرح زیر داراي سوابق می باشد
اضافه بنا در همکف بمساحت 47/48 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 200/52 متر مربع (هر طبقه 50/13 متر مربع)-2
اضافه بناي تراکمی بمساحت 41/47 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-3

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 8 واحد-4
.توضیح اینکه مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا در هر طبقه 36/95 متر مربع میباشد

 کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 5/43 متر مربع-5
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 102/44 متر مربع (هر طبقه 
51/22 متر مربع ) و سقف تراکم اعطایی بمساحت 41/47 متر مربع داراي رأي کمیسیون 

 تجدید نظر بشماره 1/94/13424 مورخ 1394/07/07 و پرونده در واحد خالف میباشند که
اضافه بناي همکف و طبقه اول بمیزان 4/83 متر مربع نسبت به رأي کمیسیون کاهش یافته 

.است
ضمناv داراي اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف 
بمساحت 3/98 متر مربع و طبقات بمساحت 18/60 متر مربع (هر طبقه 4/65 متر مربع ) 

.میباشند
*****************

از بابت موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 294390 مورخ 97/10/30 می باشد. 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام 
مهندسی  خالف جدیدي مشاهده نگردید. نماي حد شرق با حلب براق اجرا گردیده است. 

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

69
4

با توجه به نامه شماره 171901مورخ 96.08.29شهرداري منطقه از طریق بند20ماده 55
 قانون شهرداریها اقدامات قانونی بعمل آمده و در حال پیگیري می باشد ، لذا از نظر 

این کمیسیون کان لم یکن تلقی میگردد./

سایر 161  0
 

219375  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21818 بدوي گلسار 
بلوارگیالن 

190 

1-1-10133-53-1-0-0 69
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت 
یکبابخانه مسکونی درحال بهره برداري  با زیربناي تقریبی 161 مترمربع، با اسکلت بتنی و 

قدمت تقریبی 15 سال میباشد که  بدون مجوز تغییر کاربري،بصورت (آموزشی )  مورد 
استفاده  قرار میگیرد. حالیه جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس 
ملک برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از 
ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام مقتضی 

.بحضورتقدیم میگردد

69
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي توسعه بناي مسکونی (تبدیل ایوان به فضاي مفید)، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 14,700,000

(چهارده میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 14  0.5
 

2100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21821 بدوي گلسار  
خ125 کوي 

ولیعصر

1-1-10115-4-1-0-0 69
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت 225.60 مترمربع که از بابت اعیان داراي بالمانع به شماره 171464

 مورخ 93/06/16 می باشد.مالک بدون مجوز با دیوارچینی اقدام به تبدیل ایوان به فضاي 
مفید به سطح 14 مترمربع و تعمیرات داخلی از قبیل لوله کشی و کفسازي گچ کاري و ...با 

.قدمت سال جاري نموده است
.به استناد خط پروژه به شماره -11-96-7-29 فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست استعالم بانک جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم 
.می گردد

در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 369.22 ) قابلیت طرح 
موضوع و رسیدگی ماهیتی را ندارد.

سایر 369.22  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/21822 بدوي گلباغ نماز  
خاك 

شناسی   
گلستان 

جنب 
ساختمان 

آریان

1-1-10548-11-1-0-0 69
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به 
شماره 169 مورخ 1395/12/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 2  واحد مسکونی و به 
مساحت کلی 478.78 مترمربع می باشد که در مرحله اجراي ستون هاي طبقه همکف با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به 
مساحت 18.37 مترمربع می باشد که از بابت آن داراي راي جریمه  مورخ 96/8/6 کمیسیون 

تجدید نظر ماده صد می باشد که تا کنون پروانه مرحله دوم صادر نگردیده و عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 24.15 متر مربع که از این مقدار بسطح 18.37 متر مربع  -1
داراي سابقه پرداختی بوده و مابه التفاوت بسطح 5.78 متر مربع مشمول خالف جدید می 

.باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 72.45 متر مربع ( هر طبقه 24.15 متر -2

مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 30.28 متر مربع که از این مقدار بسطح 29.79 متر مربع  -3

.مشمول عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل ان به بناي مفید در همکف بسطح  -4

 .3 متر مربع و در طبقات بسطح 15.32 متر مربع می باشد
.رعایت فضاي باز می گردد و بسطح 14.72 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -5

باتوجه به اینکه قبل از صدور پروانه مرحله دوم عملیات ساختمانی تا سفت کاري ادامه  -6
.پیدا کرده لذا بسطح 369.22 متر مربع داراي اضافه بناي داخل تراکم می باشد

رعایت پارکینگ می گردد. درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور 
.بحضورتان تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 6305812(شش 

میلیون و  سیصد و  پنج هزار و  هشتصد و  دوازده)  ریال صادر می گردد.

جریمه 25.87  1.5
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21824 بدوي بلوار قلی  
پور کوي 
طالقانی 
  فرعی 3

1-2-10354-8-1-0-0 69
8

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 923,650(نهصد و  بیست و  سه هزار و  ششصد 

و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 56.84  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یکباب خانه مسکونی 1 اشکوبه با مصالح بلوکی و 
: در حال بهره برداري می باشد و داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد

باستناد نقشه برداري ارائه شده جهت دریافت سند ( به پیوست ) عرصه به سطح 113.67  
متر مربع و اعیان به سطح  82.71 متر مربع می باشد

باستناد فیض برق ارائه شده سال وقوع تخلف 1376 می باشد
باستناد خط پروژه شماره 009-425 به تاریخ 92/05/15 به سطح 2.42 از عرصه در تعریض 

 می باشد
ملک داراي خارج تراکم به سطح 25.87 متر مربع و داخل تراکم به سطح 56.84 متر مربع  

 می باشد
حالیه طی نامه شماره 94/38/68350/ص به تاریخ 94/11/01 از اداره کل راه و شهرسازي 

درخواست تعیین کاربري ملک را دارد ، مراتب با توجه به نامه شماره 141831 مورخ 
96/07/18 کمیسیون محترم ماده صد جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 37,695,374(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  نود و  پنج 

هزار و  سیصد و  هفتاد و  چهار) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.64  2.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/30 1/96/21827 بدوي 0-0-1-21-10040-1-1 گلسار 102  69
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 92 مورخ 1380/02/31 و گواهی عدم خالف به شماره 14714مورخ 

1380/06/10 و  گواهی پایانکار به شماره 8680 مورخ 1382/05/01 به صورت 3.5 طبقه در 1 
واحد مسکونی با زیربناي کل 598.35 مترمربع صادر گردیده است. از بابت احداث سرویس 
بهداشتی در حیاط خلوت به سطح 3.70 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی می باشد. حالیه مالک برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی جدید 

تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه به سطح 22.05 مترمربع ( با  -1:به شرح ذیل می باشد
ضمناً داراي مغایرتهاي همزمانساز ( با قدمت سال 1380 ) به شرح ذیل قدمت سال 1395 )
اضافه بنا در طبقه اول به سطح  -3اضافه بنا در همکف به سطح 0.7 مترمربع -2:می باشد
9.95 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 7.75 مترمربع به صورت راه پله اختصاصی می 

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 2.02  -4باشد که زمان پایانکار در زیربنا لحاظ نگردیده بود )
مراتب جهت صدور دستور  اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 36.97 مترمربع -5 مترمربع

.مقتضی تقدیم می گردد

69
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات 

راي به جریمه به مبلغ361922400(سیصد و  شصت و  یک میلیون و  نهصد و  بیست و 
 دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 71.81  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21828 بدوي معلم 3 راه  
حسین اباد 
6 متري دوم

1-2-10224-24-1-0-0 700

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 724 مورخ 1391/12/28 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 279/40 متر مربع (بدون استفاده از 

.سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60 % و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بدون احتساب سایه کنسول بمساحت 29/28 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 94/86 متر مربع (هر طبقه 31/62 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 0/47 متر مربع-3

کاهش مساحت راه پله در همکف و طبقات و تبدیل به بناي مفید بمساحت 3/4 متر مربع -4
(هر طبقه 0/85 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه قبالvبابت اضافه بنا در همکف بمساحت 28/10 متر مربع و طبقه اول بمساحت 
28/10 متر مربع داراي رأي کمیسیون مورخ 1395/07/12 بوده و

.متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 161568 مورخ 1395/09/04 در یافت نموده اند 
: حالیه مابه التفاوت وضع موجود نسبت به رأي صادره بصورت
اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 1/18 متر مربع-1

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 3/52 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 63/24  متر مربع (هر طبقه 31/62 متر مربع)-3

توسعه راه پله به بام بمیزان 0/47 متر مربع-4
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 3/4 متر مربع -5

(هر طبقه 0/85 متر مربع)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1397/02/29 و پرونده در واحد 

.تخلفات میباشند
.توضیح اینکه دیوار حائل اجرا گردیده و داراي سطل زباله جنب ورودي سواره رو میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

700

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه (تبدیل بخشی از واحد مسکونی به مغازه)، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره 189/96 مورخ 96/6/19 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 

مبلغ 5,968,500,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و 
احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا 

به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1193700000(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  سه میلیون و  

هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 25.95  0
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21829 بدوي گلسار  
 توحید

1-1-10022-6-1-0-0 701

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان 1/5 طبقه (دوبلکس) در یکواحد مسکونی با قدمت حدود 28 سال و بمساحت 

عرصه 153/9 متر مربع داراي بالمانع 281401 مورخ 95/12/10 میباشد حالیه مالک بدون اخذ 
 مجوز اقدام به تبدیل بخشی از واحد مسکونی به یک باب مغازه باستناد نقشه برداري ارائه 

از بابت مغازه داراي یکواحد کسري پارکینگ .شده به سطح 25.95 مترمربع نموده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد.تجاري میباشد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 217596750(دویست و  هفده میلیون و  پانصد و  نود و  شش 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال  تایید میگردد .

جریمه 40.11  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21830 تجدید 
نظر

سعدي  
-کوي 

  فالحتی

1-2-10355-24-1-0-0 702

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 33 مورخ 95/06/25 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 331.72 مترمربع میباشد، مورخ 95/06/25 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده است. حالیه با توجه به نقشه ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 11.66 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 23.32 مترمربع (هر طبقه 11.66 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.71 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به سطح 3.42 مترمربع (هر  -4
طبقه 1.71 مترمربع)

کاهش راه پله به بام به سطح 1.12 مترمربع
تامین پارکینگ میگردد

-----------------------------------------

الزم به ذکر است برابر پی نوشت معاونت محترم و دستور مدیریت محترم وقت مبنی بر 
تعرفه اشتباه زمین به مالک با توجه به عدم اعتبار پروانه به شماره 387 مورخ 91 دستور 

.صدور پروانه جدید به شماره 33 مورخ 96/06/25 صادر گردیده است
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

702

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نیز مورد حکم از 3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  6804000(شش میلیون و  هشتصد و  چهار هزار )ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 81.  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21831 تجدید 
نظر

بلوار گیالن 
خیابان 192

بیست 
متري 

گازکوچه 
شایان

1-1-10592-6-1-0-0 70
3

در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي در رابطه با میزان تراکم اعطایی به متراژ 164.33 
مترمربع اعتراض موجهی بعمل نیامده عیناً تایید می گردد.

جریمه 164.33  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم فاطمه شیشوان نسبت به راي شماره 1.96.21067 مورخ 
96.8.6 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 3 به 2.5 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 179.84 مترمربع(مفاد بند 1راي بدوي به مبلغ  1510656000(یک میلیارد و  
پانصد و  ده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 179.84  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21831 تجدید 
نظر

بلوار گیالن 
خیابان 192

بیست 
متري 

گازکوچه 
شایان

1-1-10592-6-1-0-0 70
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  329مورخ 93/12/24 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 4 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی و زیر بناي کل 
606.55مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال 

خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده و در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي 
: داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد

:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد 
اضافه بنا در همکف به سطح 35.96 مترمربع با توجه به حذف سایبان همکف و سایه  -1

 کنسول بالاستفاده
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 143.88مترمربع هرکدام بسطح  35.97  -2

 مترمربع
 افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 0.81مترمربع -3

.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد***
 .دیوار حایل بام اجرا شده است***

.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط پروانه الزامیست***
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 164.33مترمربع از تراکم اعطایی 

(تبصره 7) استفاده نموده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاریست . 
.مراتب جهت بروزرسانی گزارش و اقدام مقتضی تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد مورخ 96/11/08  عملیات  ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه تقاضاي 
صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 

. صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 290,562,000(دویست و  نود میلیون و  پانصد و  شصت و  دو 
هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 78.64  3
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21832 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیالن - خ 

165 

1-1-10150-7-1-0-0 704
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 467 مورخ 
1387/08/02 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی بصورت یک واحد مسکونی ،در 
مجموع شامل 11 واحد مسکونی با زیربناي 1770.73مترمربع می باشد عملیات ساختمانی 
روبه اتمام بوده (2 واحد در حال بهره برداري و2 واحد فاقد شیرآالت و کلید وپریز بوده و8 

واحد دیگر فاقد کلید و پریز ،کابینت،شیرآالت ) و مالک از بابت افزایش بنا در همکف بسطح 
307.60 مترمربع  با شکواییه پالك مجاور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمسیون ماده صد مورخ 1387/11/14 میباشد و پس از آن مجدداً مالک از 
بابت تخلفات بشرح ذیل در مرحله آجرچینی داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

:وراي کمسیون ماده صد میباشد
(( افزایش بناي مازاد بر تراکم درطبقات مجاز بسطح 1189.64مترمربع که از *******

مقدار فوق بسطح 698مترمربع عدم رعایت 25% عقب سازي و افزایش بنا بصورت یک طبقه 
مازاد برتعداد طبقات بسطح 468.60 مترمربع و افزایش بناي مازاد برتراکم درزیرشیروانی 
بسطح 195.13مترمربع و افزایش تعداد واحدها از 11 واحد مسکونی به 12 واحد مسکونی و 

افزایش ارتفاع پیلوت از 2.40 متر به 4.60 و 3.80 متر و عدم رعایت 60% طول زمین به عمق 
11.47متر داراي سوابق گزارش وراي کمیسیون ماده صد مورخ90/12/02درواحد محترم 

خالف میباشد.))
ضمناً  ساختمان مورد نظر برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهرمهندس 
نقشه بردار آقاي مهندس مقداد رستگار  بوده داراي افزایش و مغایرت بنا نسبت به  راي 
کمسیون فوق  بشرح ذیل میباشد که از بابت آن داراي راي کمسیون ماده صد بشماره 

1/96/21832 مورخ 1396/09/04 مبنی بر راي جریمه براي توسعه بنا در طبقه 6 و 
زیرشیروانی و تبدیل راه پله به فضاي مفید و راي تخریب از بابت احداث انباري در حیاط 

:خلوتمیباشد
(( 1-کاهش بنا در همکف نسبت به آخرین مساحت ارسال شده به کمسیون ماده صد بسطح 

 10.48مترمربع
توسعه بنا جدید بسطح 37.29 مترمربع در همکف بصورت احداث انباري و موتورخانه -2
درقسمت 2 متر حیاط خلوت سراسري (از مقدار مذکور بسطح 32.65 مترمربع بصورت 
انباري وبسطح 4.64 مترمربع بصورت موتورخانه وتاسیسات میباشد)(سال وقوع تخلف 

(1391
کاهش بنا در طبقات اول تا پنجم بسطح 24.39 مترمربع که براي طبقه اول تا چهارم -3

هرکدام بسطح 4.88 مترمربع و براي طبقه پنجم بسطح 4.87 مترمربع میباشد
توسعه بنا یکدست ساز در طبقه ششم بسطح 51.75 مترمربع ( بدلیل اینکه در ضوابط -4

704
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قدیم مساحت  تراس روباز و یا مسقف دوطرف یا سه طرف بسته ، بصورت 1/2 یا  1/3 زیر بنا 
 محاسبه می گردید و حالیه کالً جزء زیربنا محسوب میگردد) (سال وقوع تخلف 1389 )

توسعه بنا یکدست ساز در زیرشیروانی  بسطح 20.41 مترمربع که از این مقدار بسطح 19 -5
مترمربع بصورت حفره راه پله و بسطح 1.41 مترمربع توسعه بنا طبقه مذکور میباشد.(سال 

 وقوع تخلف 1389)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -6
به بناي مفید در طبقه زیرشیروانی بسطح 6.48 متر مربع (سال وقوع تخلف 1389) الزم به 
ذکر است  بجاي پله فرار ،راه پله  ساختمان بصورت ایستگاه مشترك اجرا شده است ضمناً 
رعایت ابعاد پاسیو نگردیده و به همین صورت به کمسیون ماده صد ارسال گردیده است))

حالیه طی آخرین بازدید انجام شده  مالک راساً اقدام به تخریب انباري و *******
موتورخانه درقسمت 2 متر حیاط خلوت سراسري نموده اند.خالف جدیدي مشاهده نگردید و 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده  وهمچنین عدم اعتراض مالک به مبلغ جریمه 
(طی الیحه مورخ 96.08.09) لذا راي بدوي جریمه بملغ 295,801,800(دویست و  نود و 

 پنج میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 51.11  1.75
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21834 تجدید 
نظر

سعدي  بن  
بست 
معرفت

1-2-10322-72-1-0-0 70
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم به  شماره 36 
مورخ 1395/07/03 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي 663.97 متر مربع صادر گردیده که حالیه متقاضی درخواست پروانه 

احداث بناي مرحله سوم را دارد با توجه به بازدید میدانی ساختمان در مرحله بهره برداري 
می باشد و باتوجه به تقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می 

:باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.95 مترمربع -1

.تبدیل پیلوت به یکباب سوئیت به مساحت 28.41 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.95 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.95 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10.95 مترمربع -5

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 7.31 مترمربع که از این مقدار به مساحت 2.34  -6
مترمربع بصورت اضافه بناي راه پله و آسانسور و راهرو و به مساحت 4.97 مترمربع بصورت 

.احداث یک باب انباري می باشد
.درب هاي سواره رو ( پارکینگ ) فعال نصب نشده اند ولیکن کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است که از بابت گزارش تخلفات باال بجز تبدیل پیلوت به یکباب سوییت داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/20510 مورخ 1396/08/09 مبنی بر جریمه و از 
بابت تبدیل پیلوت به سوییت به مساحت 28.41 مترمربع داراي راي اعداده به وضع پروانه 

.می باشد
حالیه طی بازدید میدانی مجدد متقاضی مبادرت به تبدیل سوییت به انباري و تاسیسات و 

.سرویس  بهداشتی نموده است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

70
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص  
افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف 

مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي 
ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 58.9  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/09/04 1/96/21835 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
پشت 

زمینهاي 
 احمدپناه

1-1-10586-2-1-0-0 706
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطایی بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 270412800(دویست و  هفتاد میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار و  
هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 160.96  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21835 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
پشت 

زمینهاي 
 احمدپناه

1-1-10586-2-1-0-0 706

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 678182400(ششصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 134.56  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  372 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  870.5 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 1.30 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 19.28 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 57.84 مترمربع ( هر  -3

طبقه 19.28 متر مربع)
داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 35.13 متر مربع در طبقه چهارم که از این مقدار  -4
 .بسطح 15.85 متر مربع  به عدم رعایت  عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 1.63 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

20.68 مترمربع ( هر طبقه 5.17 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقات اول چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -6
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (78.99 متر مربع) به کسر توسعه بنا در 

طبقه چهارم ( 24.45 متر مربع) بسطح 58.9  متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد 
.مسکونی می گردد

در هنگام صدور پروانه به سطح 10.85 متر مربع در همکف و بسطح 150.11 متر مربع در  -7
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

تعداد واحد ها از 4 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -8
.گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.طی بازدید مشاهده گردید که عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

706

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي شهرام بختیار نسبت به راي شماره  1.96.21123 مورخ 
96.8.6  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.25به 1.75 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 15.24 مترمربع به مبلغ  82677000(هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  هفتاد 
و  هفت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 15.24  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 1/96/21837 تجدید 
نظر

ر شتیا ن 
انتهاي  ر 

شتیا ن 45 
متري 8 

متري

1-2-10463-8-1-0-0 70
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره 215 مورخ 95/12/28  با 
مساحت 416.25 مترمربع به صورت سه طبقه در دو واحد مسکونی می باشد. عملیات 

ساختمانی در مرحله  اتمام فنداسیون بوده که تا این مرحله  برابر نقشه معماري پیوست و 
.وضع موجود  داراي  اضافه بنا در همکف به مساحت 15.24 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است هرگونه تغییرات احتمالی پس از اجراي ستون ها و دیوار چینی در مراحل 
بعدي متعاقباً اعالم میگردد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 

بناي همکف بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 345542400(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل و  

دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 34.28  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21838 تجدید 
نظر

بلوار 
دیلمان- 

خیابان میر 
ابوالقاسمی
- بوستان 8

1-1-10428-19-1-0-0 70
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام  فونداسیون و میلگرد 
هاي انتظار ستون طبقه همکف  که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 69  مورخ 

1396/06/27 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 609.82 
مترمربع می باشد که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم در 

.همکف به مساحت 34.28 مترمربع می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 139440000(یکصد و  سی و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل هزار 
) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 20.75  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21839 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  
چهارراه 
شهید 

بهشتی خ 
شهید 

ابوالقاسمی 
روبروي 

  بوستان 17

1-1-10470-50-1-0-0 709

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 31 مورخ 1396/05/11به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 682.27 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 12.61 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 8.14 مترمربع -2
.مراتب جهت صدور پروانه مرحله دوم و دستور مقتضی تقدیم می گردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  18,837,539
(هجده میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد و  سی و  نه) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 173.55  0.5
 

55000  , 1364
 , 1386

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21841 تجدید 
نظر

خ سعدي  
کوچه 

یوسف زاده 
کوچه 
بواغیان

1-2-10307-10-1-0-0 710

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,453,150(شانزده 
میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

329063  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 1/5 طبقه بهمراه سوئیت در 
همکف(حد جنوب) و سرویس بهداشتی در حیاط مجموعاv در 2 واحد مسکونی بدون مجوز بر 

.روي عرصه نسقی بمساحت 167 متر مربع (طبق فروشنامه عادي) احداث گردیده است
توضیح اینکه ملک مذکور قبالv بصورت یکباب خانه ویالیی با زیربناي حدوداv 67/56 متر 
مربع با قدمت 32 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1364) بوده که مالک در سال 86 اقدام به 

توسعه بناي مسکونی در حد شرق و جنوب و افزایش واحد مسکونی (از یکواحد به دو واحد) 
.نموده اند

.سطح اشغال حدوداv 85/23% و تعداد دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 

محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 1396/05/10 
.بمساحت حدوداv 99/5 متر مربع در تعریض معبر 4 متري و 35 متري و پخ دو گذر قرار دارد
حالیه اداره کل راه و شهرسازي طی نامه اي درخواست اعالم محدوده و نوع کاربري ملک 

.مورد نظر را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

710

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 264600000(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  ششصد هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 31.5  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21842 تجدید 
نظر

گلسار خ  
93 

1-1-10007-69-1-0-0 711

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  338- 94/12/28 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 524.30 

مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد 
گذاري  ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله بسطح 31.50 مترمربع داراي اضافه بنا  می 
باشد. رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  

.صدور پروانه مرحله دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,757,817,600(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  هفت 
میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 130.79  4
 

3360000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/11 1/96/21843 تجدید 
نظر

چهارراه  
بهشتی 
نبش 

  بوستان 12

1-1-10479-2-1-0-0 712

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1344000000(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار میلیون )  

ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 200  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 4,606,476,000(چهار میلیارد و  ششصد و  شش میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 548.39  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 2400000000(دو میلیارد و  چهارصد میلیون )  ریال در این بند 

عینا تایید میگردد .

جریمه 128.19  0
 

3360000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 461 مورخ 92/12/28  بصورت 
ساختمان 4 طبقه بر روي پیلوت ( 3 طبقه بر روي 3 باب مغازه بهمراه بالکن) بهمراه زیرزمین 

و زیرشیروانی (انباري) در 4 واحد مسکونی و 3 واحد تجاري با زیربناي 857/51 متر مربع 
(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره 

برداري بوده و بابت اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 28/94 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
.تجدید نظر مورخ 1393/09/17 میباشند

: همچنین بابت
((1-اضافه بنا در همکف بمساحت 24/64 متر مربع

تبدیل پیلوت به مغازه در همکف (بصورت توسعه بناي تجاري) بمساحت 93/82 متر  -2
مربع

توسعه بالکن درمغازه شماره 1 بمساحت 36/97 متر مربع (بمساحت 17/14 متر مربع در -3
 حد 1/3 و بمساحت 19/83 متر مربع خارج از 1/3)

تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول و توسعه بناي تجاري مجموعاv بمساحت 128/19 متر -4
مربع(تبدیل واحد مسکونی به تجاري بمساحت 56/30 متر مربع - توسعه تجاري بمساحت 

71/89 متر مربع)
(توضیح اینکه وضع موجود بصورت دو واحد تجاري مجزا(واحد هاي 4 و 5 ) میباشند.)
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 323/56 متر مربع (هر طبقه 161/78 متر مربع )-5
از این مقدار بمساحت 17/24 متر مربع در هر طبقه مربوط به احداث کنسول غیرمجاز 

.بسمت معبر میباشد
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 185/18 متر مربع (از این مقدار بمساحت 17/24 متر -6

مربع مربوط به احداث کنسول غیر مجاز بسمت معبر میباشند.)
توسعه زیرشیروانی بمساحت 15/01 متر مربع (توسعه راه پله به بام بمساحت 9/03متر -7

مربع-توسعه انباري بمساحت 5/98 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد-8

 و با توجه به افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 3 واحد به 5 واحد
.تعداد 8 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

توضیح اینکه در زمان پروانه داراي باالبر در زیر زمین و همکف بوده که وضع موجود بصورت 
رمپ با شیب بیش از 15% میباشد.))

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/09/17 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات  
.میباشند

: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

712

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اضافه بناي همزمانساز در همکف (محوطه مسقف) بمساحت 2/95 متر مربع-1
اضافه بناي تجاري (همزمانساز) در طبقه اول بمساحت 10/09 متر مربع-2

 توسعه راه پله در طبقه اول بمساحت 1/24 متر مربع-3
.مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف بحضور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 12.97 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 21,789,600
(بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 12.97  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 1/96/21847 بدوي علی اباد   
دوازدهم

1-2-10216-25-1-0-0 71
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1022028000(یک میلیارد و  بیست و  دو میلیون و  بیست و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 121.67  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 195 مورخ 94/10/28
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 444.10 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی و سربندي می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح  30.16 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 90.48 مترمربع ( هر طبقه  30.16 مترمربع ) -
توسعه راه پله به بام به سطح 1.03 مترمربع -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 12.97 مترمربع از تراکم اعطایی  
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

ضمناً به جاي استفاده از سقف تیرچه بلوك ازتکنولوژي جدید( سقف یوبوت) استفاده شده 
. است

.تا این مرحله رعایت 3 پارکینگ می گردد
.رعایت عقب نشینی الزامیست

طبق ضوابط پروانه مجاز به احداث یک درب  4  متري بوده ولی در وضع موجود درب 4.90 
. متر اجرا گردیده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام  
.رسیده و  در حال بهره برداریست . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

71
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 262,080,000(دویست و  شصت و  دو میلیون و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/21848 بدوي 0-0-1-96-10084-1-1  گلسار 133 714

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی:  ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 38  
مورخ 1394/04/14 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه پنجم کالً با زیر بناي 1423.48 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
 .سفت کاري بوده و تا این مرحله خالفی مشاهده نگردید

ملک متشاکی: ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه مرحله اول به شماره 
318 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیرزمین کالً با زیر بناي 
1442.37مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام فونداسیون بوده و تا 

.این مرحله داراي اضافه بنا در زیرزمین به سطح حدود 26 مترمربع می باشد
حالیه شاکی نسبت به اضافه بناي ملک متشاکی  و اینکه فونداسیون اجرایی توسط متشاکی 
حدود 2 متر از ساختمان ایشان جلوتر بوده و در آینده باعث عدم نورگیري مناسب و خدشه 
دار شدن نماي ساختمان ایشان می گردد ، درخواست شکایت و رسیدگی را دارند که در این 

خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

714

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 7401600(هفت 

میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 5.14  1
 

1440000  , 1391 احداث راه پله به بام 1396/10/26 1/96/21876 بدوي جاده 
پیربازار 
فخب خ 
شهید 

نوروزي 
کوچه سوم 
بن بست 

سوم 
ساختمان 

امیران

1-1-10648-40-1-0-0 71
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی روستایی  به شماره 623 مورخ 
1389/08/19 به صورت 2طبقه  شامل 2 واحد مسکونی با کنسول در طبقه اول کالً با زیر 

بناي 240 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره 

برداریست  و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 
:باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 16.68 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.45مترمربع احداث  -
. سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد

 کاهش بنا در طبقه اول به سطح 0.32 مترمربع بصورت کنسول -
توسعه راه پله به بام به سطح 1.91 مترمربع -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از دو به 3 واحد که با احتساب سایبان رعایت 3  -
.پارکینگ می گردد

ضمنا ارتفاع پیلوت بیش از حد مجاز است و مالک موظف با رعایت آن تا زمان پایانکار می -
.باشد

. باستناد خط پروژه 350-12-96/08/27 بسطح 12.50 مترمربع در تعریض قرار دارد -
برابر راي کمیسیون ماده صد از بابت اضافه بنا محکوم به پرداخت جریمه و از بابت سایبان 
احداثی بسطح 13.45 مترمربع محکوم به تخریب بنا گردیده اند که متقاضی برابر تصاویر 

پیوست راسا اجراي حکم نموده اند
رعایت 2 باب پارکینگ طبق ضابطه پروانه می گردد و حالیه درخواست گواهی عدم  ---.

.خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

71
5

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 106.08  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/09/14 1/96/21881 بدوي علی آباد  
ك بهادر 
نرسیده 

بانک 
صادرات 

سمت چپ

1-2-10084-7-1-0-0 716

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1242528000(یک 
میلیارد و  دویست و  چهل و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 184.9  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  (960000 ریال ) در خصوص انباري زیر 

شیروانی راي به اخذ جریمه به مبلغ 75,801,600(هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  
یک هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 39.48  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 1/96/21881 بدوي علی آباد  
ك بهادر 
نرسیده 

بانک صادرا

1-2-10084-7-1-0-0 716

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 141 مورخ 95/12/26 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 583.09 مترمربع میباشد، که مورخ 96/03/02 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده است.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 45.84 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 137.52 مترمربع (هر طبقه 45.84 مترمربع)-2
 اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث 6 باب انباري به سطح 39.48 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.54 مترمربع -4

افزایش واحدها از 3 به 6 واحد مسکونی که مازاد برتراکم ناشی از آن به سطح 35.36  -5
.مترمربع در هر طبقه جمعا 106.08 مترمربع میباشد

کسري فضاي باز به سطح 68.05 مترمربع
کسري فضاي سبز به سطح 50 مترمربع

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ و ارتفاع پیلوت برابر ضوابط طرح تفصیلی در هنگام پایانکار 

.الزامی میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 3,561,800(سه 

میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.و در خصوص 
عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 16.19  2
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/21882 بدوي هاشمی  
بعثت سوم

1-2-10343-7-1-0-0 71
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا ي شماره 7953-13960132 مورخ 

96.6.14سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن  راي به اخذ جریمه برابر یک 
دهم ارزش معامالتی معادل 952710(نهصد و  پنجاه و  دو هزار و  هفتصد و  ده) ریال 

صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات عمل نماید.

جریمه 86.61  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/21882 بدوي هاشمی  
بعثت سوم

1-2-10343-7-1-0-0 71
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه یک باب خانه و محوطه باتوجه به 
تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 74 بر روي عرصه نسقی به سطح 103.5 مترمربع می 

باشد.برابر نقشه معماري ارائه شده به صورت یک باب خانه دوبلکسی به سطح 97.34 
مترمربع و سرویس و حمام جداساز در حیاط به سطح 5.46 مترمربع میباشد که از بابت آن 

.مجوزي ارائه نگردید
از بابت اعیان احداثی داراي گزارش کارشناس ناحیه میباشد.در خصوص تعیین میزان عقب 

***نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/07/06 به سطح 12.40 مترمربع از عرصه و اعیان 

.در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد
.به سطح 86.61 مترمربع در حد تراکم و 16.19 مترمربع خارج تراکم میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل محل 
تخلف

46.4  0
 

55000  , 1368 تبدیل غیر مجاز 1396/10/20 1/96/21885 بدوي گلسار -  
انتهاي خ92
 سمت چپ 
- نبش ك 

 هفتم

1-1-10046-41-1-0-0 71
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت 
یکبابخانه دواشکوبه و درحال بهره برداري  بمساحت 51.11  مترمربع که داراي گواهی اعیان 
بشماره 13/46378 مورخ 68/10/27 و بالمانع تفکیکی بشماره 13/25968 مورخ 69/05/25

 میباشد که با زیربناي تقریبی 46.40 متر مربع  با اسکلت بتنی و قدمت تقریبی 28 سال 
میباشد که در حال حاضر به صورت ارایشگاه زنانه ( بدون مجوزتغییرکاربري ازشهرداري) 
مورد استفاده  قرار میگیرد . حالیه جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و 

انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده 
پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام 

.مقتضی بحضور تقدیم میگردد

71
8

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل محل 
تخلف

76.8  0
 

303750  , 1381 تبدیل غیر مجاز 1396/10/20 1/96/21892 بدوي شهرك 
بهشتی 

بلوار دیلمان
  

1-1-10377-240-1-0-0 719

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت 
ساختمان در حال بهره برداري در2 طبقه روي پیلوت و با زیر بناي تقریبی269.6 متر مربع با 
اسکلت بتن مسلح و قدمت تقریبی 15 سال، اقدام به تغییر کاربري بدون مجوز درطبقه اول 
(مسکونی به تجاري)  میباشد. جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس 
ملک برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از 
ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي 

 .بحضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی بخشی شمسی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 12.99 متر مربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 76381200(هفتاد و  شش میلیون و  سیصد و  هشتاد 

و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.99  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/21902 بدوي پارك نیک  
مرام - 

فوالدلوي 
چهارم - بن 
بست پروانه

1-2-10088-203-1-0-0 720

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  اتمام فونداسیون و میلگرد 
هاي انتظار ستون طبقه همکف  که داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  به شماره 39  مورخ 
1396/05/25 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 510.22  مترمربع صادر شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري 
ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به مساحت 12.99 مترمربع در 

.همکف می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مصطفی رحیمی برندق موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به 

بناي مفید در همکف جمعاً  بمساحت 29.43 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 197769600(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 29.43  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/28 1/96/21905 بدوي بلوار معلم 
-کوچه 
 دانش

1-2-10330-74-1-0-0 721

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 73 مورخ 1396/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 609.64 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف به شرح ذیل 

:می باشند
 اضافه بنا در همکف به سطح 23.30 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 6.13 مترمربع -2
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

721

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرامرز شیرزاد احمدسرائی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا  سوم جمعاً  

بمساحت 50.04  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 294235200
(دویست و  نود و  چهار میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر 

و اعالم میدارد.

جریمه 50.04  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/21909 بدوي سعدي بلوار 
معلم حسین 

اباد بن 
بست 21

1-2-10499-17-1-0-0 72
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  9-96/04/22 بصورت 3  طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 539.93 مترمربع می باشد در مرحله اتمام 

فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت نموده است .عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
اسکلت و سقف و سربندي و فاقد آجرچینی می باشد که با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 12.51 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 37.53 مترمربع (هر طبقه 12.51 مترمربع ) -
 کاهش سطح زیرشیروانی بصورت راه پله بسطح 1.04 مترمربع -

رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور 
.پروانه مرحله سوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 187.8 مترمربع با ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 291090000
(دویست و  نود و  یک میلیون و  نود هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 187.8  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/30 1/96/21913 تجدید 
نظر

استاد سرا   
ستوده

1-2-10030-90-1-0-0 72
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 181,117,500(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  هفده 
هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 38.95  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  200 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  292.99 مترمربع در 2.5 طبقه و 
در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اجراي ستون طبقه همکف به استناد 
نقشه برداري ارائه شده بسطح 14.57 متر مربع داراي توسعه بنا بوده که از بابت آن داراي 

راي بدوي مورخ   96/8/13 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي می باشد. حالیه مالک 
قبل از صدور پروانه مرحله دوم اقدام به احداث بنا تا مرحله نازك کاري نموده است. به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 16.61 متر مربع که از این مقدار بسطح 14.57 متر مربع داراي  -1

 .سوابق پرداختی بوده و بسطح 2.04 متر مربع داراي اضافه بناي یکدست ساز می باشد
اضافه بنا در طبقات اول و دوم  در مجموع بسطح 33.22 متر مربع هر کدام بسطح 16.61  -2

 متر مربع
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.23 متر مربع و در طبقات اول و  -3

دوم  جمعاً بسطح 2.46 متر مربع (هر کدام بسطح 1.23 متر مربع)
اضافه بناي داخل تراکم بسطح 187.8 متر مربع با توجه به اینکه پروانه مرحله دوم هنوز  -4

.صادر نگردیده است
.داراي  کسري فضاي بازبسطح 7.15 متر مربع بوده و فضاي سبز رعایت می گردد -5

.ضمناً زیر شیروانی بسطح 16.56 متر مربع کاهش یافته است -6
.رعایت پارکینگ می گردد

.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

.درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به  مبلغ 1177814400(یک میلیارد و  
یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد)  ریال صادر 

می گردد.

جریمه 175.27  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/21 1/96/21919 بدوي شهرك  
فرهنگیان  

خ توحید ك 
8  

1-2-10147-56-1-0-0 72
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درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 33.58  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا  و با توجه به 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم 

اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 115,668,000(یکصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  
شصت و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 68.85  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 115,785,600

(یکصد و  پانزده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد)  ریال صادر می 
گردد.

جریمه 17.23  2
 

3360000  , 1396 احداث بارانداز بدون مجوز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث بر روي عرصه نسقی میباشد و در مرحله 
شروع سفت کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 221 مورخ 93/11/04 به صورت 3 طبقه 

بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 584.49 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 40.17 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 120.51 مترمربع (هر طبقه 40.17 مترمربع)-2
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 6.84 مترمربع با توجه به افزایش انباریها از 5 به 6  -3

واحد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.81 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 5.94  -5
مترمربع (هر طبقه 1.98 مترمربع)

احداث بارانداز با مصالح فلزي متصل به ساختمان به سطح 17.23مترمربع جهت تامین -6
،پارکینگ

داراي اضافه بناي مجازي به سطح 33.58 مترمربع ناشی از افزایش واحد مسکونی از 5 به -7
 6 واحد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 16.54 مترمربع و طبقات به سطح 52.31  -8
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
داراي مازاد بر تراکم به سطح 3.53 مترمربع ناشی از انباري هاي بیش از 5 مترمربع در 

زیرشیروانی-جهت اخذ عوارض درآمدي
الزم به ذکر است ارتفاع انباري هاي شماره 1 و 6 در زیرشیروانی از 1.5 متر تا 2 متر متغیر 

.میباشد
.پارکینگ هاي شماره 1و2 در تزاحم بایکدیگر میباشند. کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.عملیات 
.ساختمانی به اتمام رسیده است

.تاکنون کابینت، درب ورودي واحدها و برقکاري تکمیل نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ، لذا راي بدوي جریمه بملغ 23,503,200(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  سه 

هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 13.99  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/21923 تجدید 
نظر

فاز دوم  
معلم  فلکه 
سرگل - 
نبوت نهم 

فرعی 
هشتم

1-2-10192-17-1-0-0 72
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 880,236,000(هشتصد و  هشتاد میلیون و  دویست و  سی 
و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 149.72  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 373 مورخ 1392/11/03 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 436.64 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 29.78 مترمربع که 2.57 مترمربع از آن بصورت سایه  -1

.کنسول بالاستفاده میباشد
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.35 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 119.12 مترمربع (هر طبقه 29.78 مترمربع)-3
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 3.04 مترمربع -4

(هر طبقه 0.76 مترمربع)
تبدیل زیرشیروانی به یک اتاق به سطح 29.76 مترمربع -5

داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 13.99 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -6
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

با توجه به عدم وجود سوابق در سیستم و عدم اعالم شروع عملیات ساختمانی از سوي  
مالک، سال وقوع 95 مورد تایید میباشد (هر چند تقلیل آن تاثیري در میزان ارزش 

معامالتی ندارد.). همچنین اضافه بناي مازاد بر طبقات مجاز برابر طرح تفصیلی و باتوجه به 
.مساحت آن شرایط یک واحد مستقل مسکونی را ندارد

---------------------------
حالیه برابر نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-159353-1398 مورخ 98/09/05 به 

.استحضار میرساند موضوع احداثی در زیرشیروانی به صورت اتاق مورد تایید میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 2275862400(دو میلیارد و  دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  
شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 338.67  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/19 1/96/21925 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 
  احمدپناه

1-1-10483-17-1-0-0 72
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 10.9  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 351 به تاریخ 94/12/27 به صورت 4.5 طبقه و انباري در زیر شیروانی در 4

  واحد مسکونی با زیر بناي 585.29 مترمربع می باشد که
عملیات در مرحله نازك کاري می باشد .مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 اضافه بنا در همکف به سطح 39/05 مترمربع /--

اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم به سطح 259/28 متر مربع (هر طبقه به سطح 64/82  /--
متر مربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5/06  و در  طبقات در /--
مجموع به سطح 35/28 متر مربع (هر طبقه به سطح 8/82 )

افزایش تعداد واحدها از 4 به 6 واحد ( در طبقات اول و دوم  هر به تعداد 2 واحد ) /--
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی در طبقات اول و دوم از یک واحد به دو واحد ،زیر بنا  /--
واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در هر طبقه به سطح 5/45 متر مربع ( در مجموع به سطح 

10/90  متر مربع )
ضمنا رعایت پارکینگ می گردد - پارکینگ قطعات 2 و 3 در تزاحم با یکدیگر می باشد (  

درآمدي )
رعایت ضوابط درب ماشین رو برابر ضوابط در زمان پایان کار الزامیست ( یک درب 4 متري )

 کاهش سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 11/59  متر مربع
.در زمان صدور پروانه فاقد خارج تراکم بوده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) ****
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

72
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي احداث سایه بان، با اعمال ضریب 1 

برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,526,600(پنج میلیون و  
پانصد و  بیست و  شش هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 4.53  1
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21926 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام   

نیلوفر

1-2-10078-7-1-0-0 72
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 

به مبلغ 198,777,600(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار 
و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 39.44  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21926 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام   

نیلوفر

1-2-10078-7-1-0-0 72
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 137 مورخ 95/12/24 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

مسکونی و بازیربناي 897.35 مترمربع میباشد، که مورخ 96/01/20 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده است.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 احداث سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ به سطح 4.53 مترمربع-1

 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.48 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 29.92 مترمربع (هر طبقه 7.48 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 2.04  -4
مترمربع (هر طبقه 0.51 مترمربع)

 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 10.07 مترمربع
.تا این مرحله حداقل تعداد پارکینگ موردنیاز تامین گردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ الزامی میباشد
.کسري فضاي سبز و فضاي باز ندارد

.تخلفات صورت گرفته در هر طبقه کمتر از 0.05 زیربناي آن طبقه مندرج در پروانه میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه احداث بنا مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 303,307,200(سیصد و  

سه میلیون و  سیصد و  هفت هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 180.54  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 1/96/21928 تجدید 
نظر

گلسار  
ابتداي بلوار 
گیالن جنب 
خانه هاي 
سازمانی 
نیروي 

 انتظامی

1-1-10166-39-1-0-0 72
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

428,131,200(چهارصد و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  یک هزار و  
دویست) ریال تایید می نماید

جریمه 63.71  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 1/96/21928 تجدید 
نظر

گلسار  
ابتداي بلوار 
گیالن جنب 
خانه هاي 
سازمانی 
نیروي 

 انتظامی

1-1-10166-39-1-0-0 72
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي طبقه مازاد را به ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در 

مبلغ جریمه به مبلغ 1,749,888,000(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل و  نه میلیون و  
هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 208.32  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 220 مورخ 1394/11/25 به صورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب 
سازي در طبقه پنجم در 5 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1532.35 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.08 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 28.64 مترمربع ( هر طبقه 7.16 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 13.99 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.83 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه ششم به سطح 208.32 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 42.18 مترمربع ( با توجه به احداث  -
یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع، به سطح 2.31 مترمربع داراي خارج تراکم جهت 

محاسبات درآمدي می باشد )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 180.54 متر مربع ( تبصره 7) -
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات فوق الذکر داراي 

سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 
.1396/09/14 می باشد

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
.به روز رسانی گزارش صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

72
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درخصوص تجدیدنظرخواهی آقاي مهدي محمدي نسبت به راي بدوي که به موجب آن 
حکم به رد آن بلحاظ قابل طرح نبودن موضوع تخلف در کمیسیون داده شده است 

صرفنظر از اینکه حکمی علیه معترض که متضمن ضرر براي وي باشد صادر نگردیده، 
نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی صورت نگرفته لذا ضمن رد تجدیدنظر 

خواهی مالک راي بدوي عینا تایید می گردد. 

سایر 44.85 3360000  , 1395 تجاوز به معابر عمومی 1396/09/19 1/96/21930 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور ك 
چهارم 
انتهاي 

  فرعی سوم

1-2-10756-54-1-0-0 72
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی نسقی شماره 440 مورخ 
92/12/28 بصورت 4 طبقه روي پیلوت با زیربناي 494.57 متر مربع می باشد. از بابت 

تخلفات به شرح زیر داراي سوابق و گواهی عدم خالف به شماره 193315 مورخ 95/12/21 
:می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 1.12 مترمربع - 
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 4.40 مترمربع ( هر طبقه 1.10 مترمربع ) -

 کاهش سطح اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 1.59 مترمربع -
.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد

*************
عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد. به استناد نقشه 

تفکیکی ثبت نظام مهندسی خالف جدیدي مشاهده نگردید. رمپ قسمتی بصورت یک پله با 
ملک مجاور اختالف ارتفاع دارد. دیوار حائل به سمت همسایه ندارد و به سمت معبر هم 

ارتفاع دیوار حائل حدود 25 سانتیمتر می باشد. جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به 
انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. ضمناً سند مالکیت هنوز دریافت نگردیده است. 

درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
 .گردد

به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 96/3/11 بسطح 8.96 متر مربع از عرصه و اعیان در  ****
هر طبقه درحد شمال در تعریض قرار دارد.*** الزم بذکر است که در زمان پروانه نیز برابر 
خط پروژه 01-1477 بسطح 11/65مترمربع  از حد شمال بصورت عقب نشینی اعالم گردیده 

.که حالیه رعایت نگردیده است
مجدداً با توجه به کنترل مجدد و خط پروژه 12 مورخ 96/5/28 بسطح 8.97 متر مربع  ***
از عرصه و اعیان در هر طبقه و در مجموع طبقات بسطح 44.85 متر مربع از اعیان در حد 

شمال در تعریض قرار دارد که جهت تصمیم گیري به کمیسیون ماده صد اعالم می 
گردد.*** ضمناً عرض معبر تغییر نکرده و عقب نشینی موجود مربوط به زمان صدور پروانه 

.می باشد

72
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقه اول بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 140448000(یکصد و  چهل میلیون و  چهارصد و  
چهل و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 20.9  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/21931 تجدید 
نظر

استادسرا   
انقالب

1-2-10001-500-1-0-0 73
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 254 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طیقه در 6 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 877.61 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 312879 مورخ 
1396/04/21 در مرحله اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه اول بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي معماري ارائه 
:شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 10.45 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.45 مترمربع -
 .سایر موارد تخلف در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 514254000(پانصد و  چهارده میلیون و  

دویست و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 395.58  1
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21934 تجدید 
نظر

بلوار انزلی  
ربروي هالل 

احمر 
خیابان 

شهید بهمن 
خانجانی 
(جاده 
کانال) 

مجتمع 120 
واحدي 
 کارگران

1-1-10290-47-1-0-0 73
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره311 مورخ87/5/21از 
شهرداري ومربوط به تعاونی کارگران بوده که داراي پروانه اصالحی در 120واحد مسکونی و با 
زیربناي 12263.8 متر مربع و گواهی عدم خالف  96728 مورخ 89/3/5 می باشد . از بابت 

افزایش بنا در مجموع 10 بلوك و در همکف بسطح  68.02 (خارج از تراکم )و در طبقات 1تا 4 
هرکدام بسطح 68.02 متر مربع و در مجموع طبقات بسطح 272.08متر مربع (در حد تراکم 
)و افزایش بناي  باکس راه پله به بام بسطح 55.48 متر مربع داراي سوابق گزارش در واحد 
جلوگیري از تخلفات می باشد که تاکنون فاقد راي می باشد   الزم به ذکر است با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده که سایه کنسول بالاستفاده در آن لحاظ نشده ورود اطالعات بر این 
 .اساس انجام شده است

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*******************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و در حال بهره برداري می باشد .آسانسورها راه 

اندازي شده است. .حول محیط پالك به ارتفاع حدود 1 متر با بلوك سیمانی و بدون نماسازي 
محصور گشته است .با توجه به ضوابط پروانه رعایت 10پارکینگ در هر بلوك و در مجموع 10 
بلوك رعایت 100باب پارکینگ می گردد حالیه درخواست پایانکار دارند. .طی بازدید مجدد 
مالک راسا نسبت به افزایش ارتفاع دیوار حول محیط پالك اقدام نموده و فاقد نماسازي می 

.باشد .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

73
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 

آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 1,048,236,000(یک میلیارد و  چهل و  هشت میلیون و  
دویست و  سی و  شش هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 124.79  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/19 1/96/21935 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 101

1-1-10022-29-1-0-0 73
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 
چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,383,580,800(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  هشتاد 
هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 137.26  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/09/19 1/96/21935 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 101

1-1-10022-29-1-0-0 73
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم (متراژ مندرج در پروانه اصداري)، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي 

بدوي، تایید می گردد.

سایر 480.59 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 127 مورخ 1395/12/21 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 480.59 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 29.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 87.57 مترمربع ( هر طبقه 29.19 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم به سطح 137.26 مترمربع -

توسعه زیر شیروانی به سطح 5.25 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.5 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.28 

متر مربع ( هر طبقه 0.76 متر مربع )
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ  ***
.پروانه به سطح 480.59 به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد

درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 

با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 779738400(هفتصد و  هفتاد و  نه 
میلیون و  هفتصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید

جریمه 103.14  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21936 تجدید 
نظر

گلسار 104 
 گلسار

1-1-10039-158-1-0-0 73
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 500 مورخ 94/12/27 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1047.71 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول %60 

:به شرح زیر می باشد
 کاهش سطح سایبان در همکف به سطح 0.77 مترمربع-1

 اضافه بنا درهمکف به سطح 1.53 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 77.75 مترمربع (هر طبقه 15.55 مترمربع)-3

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 13.81 مترمربع -4
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 10.05  -5

مترمربع (هر طبقه 2.01 مترمربع)
داراي مازاد بر تراکم به سطح 3.14 مترمربع ناشی از افزایش سطح انباري ها بیش از پنج 

مترمربع در زیر شیروانی - جهت اخذ عوارض درآمدي
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است
رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 473772000(چهارصد و  هفتاد و  سه 
میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 364.44  1
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21937 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 
هالل 

احمرجاده 
 کانال

1-1-10290-45-1-0-0 73
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی 310 مورخ87/5/21بصورت4/5طبقه 
وداراي اصالحات پروانه مورخ88/11/4با زیربناي 4905.52مترمربع در 48 واحد مسکونی  و 

داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد : (بلوك 11 تا 14)
داراي افزایش بنا در مجموع 4 بلوك و در همکف بسطح 262.04 ودر طبقات 1تا 4 (هرکدام 

بسطح 25.6 متر مربع ) در مجموع طبقات بسطح 102.4متر مربع و کاهش راه پله تا بام 
بسطح 17.32 مترمربع ضمنا سایه کنسول بالاستفاده در محاسبات لحاظ نشده است 

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و در حال بهره برداري می باشد .آسانسورها راه 
اندازي شده است. فضاي سبز  اجرا نگردیده است .حول محیط پالك به ارتفاع حدود 1 متر با 

. بلوك سیمانی و بدون نماسازي محصور گردیده
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را  دارند. طی بازدید مجدد مالک راسا نسبت به  

. افزایش ارتفاع دیوار حول محیط پالك اقدام نموده و فاقد نماسازي می باشد
: طی بررسی مجدد داراي مغایرت بصورت کاهش راه پله بشرح ذیل می باشد

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 17.90 مترمربع
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 6 مترمربع

   کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم بسطح  6.04 مترمربع
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم بسطح  6.01 مترمربع

  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم بسطح  5.98 مترمربع
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 

آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 1045900800(یک میلیارد و  چهل و  پنج میلیون و  
نهصد هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 155.64  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/09/19 1/96/21938 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 
زمینهاي 
احمد پناه 
روبروي 

بوستان 19

1-1-10463-17-1-0-0 73
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 222,348,000(دویست و  

بیست و  دو میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 132.35  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 75.09  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  384 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  564.04 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.06 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 33.48 متر مربع که از این مقدار بسطح  -2
.3.12 متر مربع بصورت سایبان جهت تامین پارکینگ میباشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 116.76 مترمربع (  -3
هر طبقه 29.19 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 1.08 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

4.32 مترمربع ( هر طبقه 1.08متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه از یک  -5
واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی طبقه 

چهارم (105.36 متر مربع) به کسر توسعه بنا و کاهش راه پله در طبقه چهارم ( 30.27 متر 
.مربع) بسطح 75.09 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

کاهش زیر شیروانی بسطح 18.72 متر مربع -6
حذف اتاقک راه پله و آسانسور در باالي زیر شیروانی بسطح 22.41 متر مربع -7

در هنگام صدور پروانه به سطح 132.35 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -8
نموده اند ( تبصره 7)

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -9

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 112845600(یکصد و  دوازده میلیون و  
هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید

جریمه 22.39  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21939 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
 گیالن 170

1-1-10421-16-1-0-0 73
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 298 مورخ 1394/12/25 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 947/64 

متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 
.کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/45 متر مربع-1
 اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 12/74 متر مربع-2

کاهش بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 2/34 متر مربع (هر طبقه 0/78 متر مربع)-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/54 متر مربع-4

الزم به ذکر است که داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/47 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند.(درآمدي)

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت -5
1/20 متر مربع (هر طبقه 0/3 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

229,572,000(دویست و  بیست و  نه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال 
تایید می نماید

جریمه 27.33  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21940 تجدید 
نظر

0-0-1-19-10028-1-1 گلسار 146  73
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 221 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد مسکونی 

 با زیر بناي کل 1380.1 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون همکف بوده و تا این مرحله به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 25.19 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 2.14 مترمربع -2
از بابت موارد فوق داراي سوابق درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 

.تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/09/19 می باشد
حالیه به استناد نقشه اصالحی ارائه شده و با توجه به حذف سایبان داراي اضافه بناي 

.همزمانساز در همکف به سطح 21.38 مترمربع می باشد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  

.تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ،  تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي  همکف ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

193,603,200(یکصد و  نود و  سه میلیون و  ششصد و  سه هزار و  دویست) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.81  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21942 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
شهرك 

فرهنگیان 
بلوار 

ولیعصر 
(حج) ك 

32 

1-2-10723-23-1-0-0 73
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 168 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 

 با زیر بناي کل 404.43 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 28.81 مترمربع -

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

73
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 حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در همکف، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 202944000(دویست و  دو میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.16  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21943 تجدید 
نظر

گلسار خ  
استاد معین  
 نبش کوچه 

12

1-1-10124-565-1-0-0 73
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 182 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي یک باب مغازه 

در 3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 458.8 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در حد اتمام فونداسیون بوده و تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه 
بنا در همکف به سطح 24.16 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله 

.دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات همکف الی سوم را به ضریب 1.5 برابر 
تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 79013400(هفتاد 

و  نه میلیون و  سیزده هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید

جریمه 43.53  1.5
 

1300000  , 1389
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 1/96/21944 تجدید 
نظر

دیلمان -  
چهار راه 
شهید 

بهشتی- 
خیابان شیر 

خانی - 
 کوچه بهار

1-1-10273-37-1-0-0 740

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص طبقه مازاد چهارم 
(تبدیل زیرشیروانی به مازاد) ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با 

جریمه به مبلغ 221,520,000(دویست و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  بیست هزار 
) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 85.2  2
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1396/09/19 1/96/21944 تجدید 
نظر

دیلمان -  
چهار راه 
شهید 

بهشتی- خی

1-1-10273-37-1-0-0 740

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در مرحله بهره برداري که  داراي پروانه ساختمانی به شماره 99
مورخ 89/4/15 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضام زیرشیروانی مسکونی در 8 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 698.82 مترمربع صادر شده است
الزم به ذکر است که در خصوص افزایش بنا تا مرحله ستون گذاري طبقه سوم داراي راي 
کمیسیون ماده صد مورخ 89/09/01 و به صورت افزایش بناي مازاد بر تراکم در همکف به 
مساحت 24.77 مترمربع و در طبقات مجاز ( طبقه اول و دوم و سوم ) به مساحت 74.36 

.مترمربع می باشد که تا کنون گواهی عدم خالف دریافت ننموده است
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد با توجه به نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي مابه التفاوت خارج از تراکم و به شرح زیر می باشد

. اضافه بناي همزمان ساز در همکف با قدمت سال 89 به مساحت 2.99 مترمربع -1

احداث 6 واحد انباري در محوطه حیاط مشاعی به مساحت 11.51 مترمربع با قدمت سال  -2
1391 .

افزایش بناي همزمان ساز در طبقات اول تا سوم به مساحت 8.92 مترمربع با قدمت سال  -3
89 .

تبدیل زیر شیروانی مسکونی به طبقه مازاد که داراي مابه التفاوت به مساحت 80.59  -4
.مترمربع می باشد

داراي مابه التفاوت مازاد بر تراکم درآمدي به مساحت 38.25 مترمربع در زیر شیروانی  -5
.می باشد

. کاهش سطح راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.51 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي -7

مفید به مساحت 24.72 مترمربع در همکف و طبقات ( 6.28 مترمربع در همکف و 18.44 
.مترمربع در طبقات ) می باشد

. از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت همزمان ساز مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 38.25 

.مترمربع می باشد
.تبصره ماده 7 ندارد . کسري پارکینگ ندارد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

740

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,968,960,000(یک میلیارد و  نهصد و  شصت و  هشت میلیون 
و  نهصد و  شصت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 306.17  0.5
 2 

 2.5 
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/21947 تجدید 
نظر

سه راه  
فرزانه 
شهید 

حسینی 
پنجم

1-1-10243-8-1-0-0 741

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 374 مورخ 1392/12/03 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر 
بناي کل 709.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و مالک بر 

خالف مفاد پروانه و به استناد نقشه برداري ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به شرح ذیل 
:نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 39.27 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 117.81 مترمربع ( هر طبقه 39.27 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 74.97 ( که از این مقدار به سطح 35.7 مترمربع عدم  -

رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام  به سطح 4.59 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.78 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

22.2 متر مربع ( هر طبقه 5.55 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 42.55 متر مربع ( تبصره 7) -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 99,540,000(نود و  نه میلیون و  پانصد و  چهل هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 19.75  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 1/96/21948 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
طالقانی بن 

بست 
ارکیده

1-2-10020-14-1-0-0 74
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 232 مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 546.6 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده تا این مرحله داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 

.19.75 مترمربع میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد

74
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 553123200(پانصد و  پنجاه و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  
سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.31  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/10/16 1/96/21956 بدوي خیابان  
طالقانی  بن 
بست هاله

1-2-10097-35-1-0-0 74
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم  بشماره 186 
مورخ 1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي کلی 575/11 متر مربع صادر گردیده است.تا مرحله پروانه دوم فاقد 

خالف بوده و حالیه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه 
 : شده داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا بصورت سایه کنسول در همکف به مساحت 19.64 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.62 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 19.62 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 19.62 مترمربع -4

. کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 2.78 مترمربع -5
داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت 
3.81 مترمربع می باشد .( همکف 0.33 مترمربع و طبقات در هر طبقه 1.16 مترمربع و در 

 مجموع 3 طبقه 3.48 مترمربع .)
.اظهار نظر در مورد پارکینگ متعاقبا پس از نصب درب سواره رو اعالم می گردد

.فضاي سبز و فضاي باز رعایت می گردد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش مورخ 96/9/11 شهرداري منطقه ضمن موافقت با سایبان ، کسري 
پارکینگ منتفی می باشد .

جریمه 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/02 1/96/21962 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
انتهاي 
شهرك 
بهشتی 
روبروي 

بوستان 21

1-1-10463-14-1-0-0 74
4

در خصوص      77.03 متر مربع تخلف بابت افزایش واحدضمن نقص راي بدوي ،  نظر 
به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت 

گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري 
ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 77.03  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,603,896,000(یک میلیارد و  ششصد و  سه میلیون و  
هشتصد و  نود و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 190.94  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 235384800(دویست و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  
هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 140.11  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث سایبان به مساحت 6.84متر مربع  ضریب2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به 

مبلغ 20,862,000(بیست میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار )   ریال در حق 
شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 6.84  2.5
 

1220000  , 1394 احداث بارانداز در حیاط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 313 مورخ 
93/12/20به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 536.11 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام سفتکاري  و شروع نازك کاري می 
:باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 38.06 مترمربع با توجه به حذف سایبان و به کسر سایبان -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح152.20مترمربع ( هر طبقه 38.05 مترمربع  -

(
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 0.68 مترمربع-

افزایش تعداد واحد از سه به 4 که بسطح 77.03مترمربع داراي مابه التفاوت بدلیل افزایش -
. تعداد واحد دارد

. یک واحد کسري پارکینگ دارد -
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 12.17مترمربع -

ضمنا در هنگام صدور پروانه به سطح 140.11مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده 
اند.(تبصره 7)

************
از بابت تخلفات  فوق داراي راي بدوي مورخ 96/2/24 بوده که در خصوص بند افزایش تعداد 

واحد و کسري پارکینگ داراي راي اعاده به وضع سابق می باشد. حالیه بازگشت به نامه 
164379 مورخ 96/8/17دبیرخانه کمیسیون ماده صد جهت بررسی مجدد در خصوص تامین 

:پارکینگ گزارش جدید به شرح زیر می باشد
مالک نسبت به احداث سایبان  به سطح 6.84 متر مربع در قسمتی از دو متر حیاط خلوت 

سرتاسري جهت تامین پارکینگ اقدام نموده است و محل درب ورودي نیز اصالح گردید که 
در صورت موافقت با سایبان رعایت پارکینگ گردیده و کسري پارکینگ فوق منتفی می 

گردد و در غیر این صورت همچنان داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد.  مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

74
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ  46,200,000(چهل و  شش میلیون و  دویست هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 1/96/21964 بدوي خ سعدي  
کوچه 

هجدهم بن 
بست 17 
شهریور

1-2-10309-14-1-0-0 74
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول تجاري مسکونی  بشماره 
181-1395/12/28  بصورت 3 طبقه روي پیلوت و یک باب مغازه در2  واحد مسکونی و 

انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 442.11 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در مرحله 
اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله 
بسطح 11 مترمربع اضافه بنا دارند . رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي 

الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور 
.تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در اضافه بناي تجاري 
(37.74 مترمربع تبدیل پیلوت به تجاري و 14.07 مترمربع توسعه بالکن و 161.84 

مترمربع تبدیل 3 باب یه 4 باب مغازه)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 
موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 

لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 96/117 مورخ 96/8/22 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  
6,948,800,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1389760000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  
هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 214.65  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1396/09/27 1/96/21974 بدوي شهید  
بهشتی  بن 

بست 
رحیمی

1-1-10278-2-1-0-0 74
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي همکف، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 40,454,400(چهل میلیون و  چهارصد و  
پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 6.02  2
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/27 1/96/21974 بدوي شهید  
بهشتی  بن 

بست 
رحیمی

1-1-10278-2-1-0-0 74
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي رأي کمیسیون ماده 5 و  پروانه تجاري - 
مسکونی به شماره 370مورخ 93/12/28به صورت 4طبقه روي بالکن مغازه شامل  واحد 

مسکونی و 2باب تجاري کالً با زیر بناي 988.08مترمربع می باشد که برخالف مدلول پروانه و 
خارج از تراکم در حد اجراي اسکلت و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي سابقه گزارش 

: تخلف  بشرح ذیل می باشد که داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 103.67مترمربع  -

توسعه بناي تجاري در همکف با توجه به افزایش تعداد مغازه از 2 به 4 باب ، به سطح   -
125.28مترمربع  که از این مقدار بسطح  41.88 به صورت تبدیل پیلوت به تجاري -جهت دو 

باب داراي مجوز - و مابقی بسطح 83.40 مترمربع احداث دو باب دیگر-بصورت تبدیل 
.پیلوت - می باشد

افزایش سطح بالکن تجاري  41.80 مترمربع از این مقدار بسطح 14.03مترمربع توسعه دو  -
باب داراي مجوز و مابقی بسطح 27.77 مترمربع احداث بالکن دو واحد تجاري دیگر می 

.باشد
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 87.44 مترمربع که از این مقدار بسطح 32 مترمربع افزایش  -

.سطح پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 166.32مترمربع ( هر طبقه 55.44  -

مترمربع )
افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 8 واحد که برابر بخشنامه جاري داراي 25.17  -

.مترمربع مابه التفاوت در هرطبقه و در مجموع 4طبقه 100.68 مترمربع می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف  بسطح 8.86 مترمربع و در  -

 طبقات بسطح 44.30مترمربع
حذف انباري در زیرشیروانی با کاهش مساحت 42.37مترمربع -

در پروانه صادره داراي مجوز  و در حال احداث می  SMART PARKING پارکینگ بصورت -
.باشد

با توجه به افزایش ارتفاع پارکینگ فوق - بر خالف راي کمیسیون ماده 5 - از 5.55 متر به  -
9.36متر -طبق نقشه ارائه شده تعداد 8باب پارکینگ در این فضا تامین خواهد شد.(براي 8 

واحد مسکونی )
.بام شیروانی با توجه به تعداد طبقات به تراسی (تهرانی) تبدیل شده است -

با توجه به پرداختی کسري پارکینگ و افزایش تعداد واحد تجاري ، تعداد 2 واحد کسري  -
.پارکینگ تجاري دارد

.الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند -

74
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فضاي پشت بالکن ها فاقد سقف در همکف تا اول می باشدو هیچگونه احداثی نداشته و **
.جزء زیربنا محاسبه نشده است

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****************************
گزارش اصالحی بر اساس وضع موجود با توجه تخریب مغازه و آخرین تغییرات ایجاد شده 

: بشرح ذیل اصالح می گردد
حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک راسا نسبت به تخریب یک باب مغازه بسطح 42.17 

مترمربع و بالکن آن بسطح 14.07 مترمربع اقدام نموده که بر این اساس با توجه به کاهش 
 .تعداد مغازه ، رعایت پارکینگ براي تجاري احداثی می گردد

 اضافه بنا در همکف بسطح 107.17مترمربع
توسعه بناي تجاري در همکف با توجه به کاهش تعداد مغازه از 4 به 3 باب ، به سطح 83.10 
مترمربع  که از این مقدار بسطح  41.88 به صورت تبدیل پیلوت به تجاري -جهت دو باب 

داراي مجوز - و مابقی بسطح 41.22 مترمربع احداث یکباب دیگر-بصورت تبدیل پیلوت - 
.می باشد که  اصالح می گردد

افزایش سطح بالکن تجاري  27.73 مترمربع از این مقدار بسطح 14.03مترمربع توسعه دو 
باب داراي مجوز و مابقی بسطح 13.70 مترمربع احداث بالکن یک واحد تجاري دیگر می 

. باشد.که اصالح گردیده است
تبدیل قسمتی از فضاي مغازه تخریب شده به پیلوت جهت تامین یک باب پارکینگ بسطح 

.36.83 مترمربع اصالح می گردد
فقط در  SMART PARKING ضمنا با توجه نامه معاونت محترم معماري و شهرسازي زیربناي

 . همکف محاسبه گردیده است و اصالح گردید
نسبت به پروانه کاهش یافته است .تا این مرحله داراي  SMART PARKING ضمنا  زیربناي

. سوابق و پرداخت مبلغ جریمه در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*//*/*/*/*/*/*/*/*//*/*/*///*//*/*/**/*/

///*//*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
حالیه مجددا پس از آن اقدام به افزایش بنا و تبدیل پیلوت به تجاري و افزایش تعداد مغازه 
به 4 باب و توسعه بالکن تجاري نموده که با توجه به نقشه برداري ارائه شده تخلفات جدید 

: بشرح ذیل می باشد
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 اضافه بنا در همکف بسطح 6.02 مترمربع -(1-3
 تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 38.74 مترمربع - (2-3

 توسعه بالکن تجاري بسطح 14.07 مترمربع مازاد بر تراکم  -( 3-3
 کسري پارکینگ تجاري 2 واحد -( 4-3

طی بازدید مجدد در مورخه 96/12/17 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است .مراتب با 
. توجه به درخواست متقاضی جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
161270-96/8/14 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   1863000000(یک 
میلیارد و  هشتصد و  شصت و  سه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید. 

جریمه 69  0
 

3360000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/09/28 1/96/21982 بدوي کوي شهید  
رجایی  ، 

تقاطع بلوار 
شهید 

شمسی پور

1-2-10100-1-1-0-0 74
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  تجاري و عدم امکان اصالح آن با ضریب1.5برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 630000000(ششصد و  سی میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 491 مورخ 1391/11/08 می 
باشد و در سال (1395) پایانکار دریافت نموده است .حالیه مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل 
پارکینگ بسطح 69 مترمربع به یک باب مغازه نموده که برابر ضوابط 5 باب کسري پارکینگ 

. دارد  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به اینکه صرف دیوارگذاري قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد لذا به 
رد آن اظهارنظر می گردد .شهرداري به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نماید.

سایر 130.2  0
 

112500  , 1376 دیوار گذاري 1396/09/28 1/96/22000 بدوي پستک  
کوچه شهید 

حسینی 
جنب پالك 

45

1-1-10402-670-1-0-0 74
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ  3655080(سه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  پنج هزار و  

هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.ضمناً در خصوص عقب نشینی 
مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 

گیرد.

جریمه 46.86  0.1
 

780000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت تقریبی 1554.39 
مترمربع که متقاضی بدون مجوز مبادرت به محصور نمودن زمین مذکور با قدمت تقریبی 20 

سال و به طول 130.20 متر  و همچنین ساخت بدون مجوز یک واحد مسکونی به مساحت 
.تقریبی 46.86 مترمربع با قدمت سال جاري و با مصالح بلوکی نموده است

به استند خط پروژه 1-1 مورخ 1395/11/20 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 
1.78 مترمربع از حد جنوب در تعریض خیابان 10 متري اصالحی می باشد.مراتب جهت 

.دستور بحضورتان تقدیم می گردد

74
8

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مرتضی یوسفی نوشري و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً 

بمساحت 65.36  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
549024000(پانصد و  چهل و  نه میلیون و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 65.36  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22001 بدوي  
گلسار-بلوار 
 گیالن 179

1-1-10131-17-1-0-0 74
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اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 627.67 ) موضوع 
تخلف از مصادیق تباصر ماده صد نبوده لذا راي به اخذ جریمه فاقد وجاهت قانونی 

است.

سایر 627.67  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  اتمام اسکلت و سربندي و در 
حال دیوارچینی طبقات دوم و سوم که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 153  
مورخ 1395/12/28  و به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت 

کلی 627.67 مترمربع می باشد که تاکنون پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت ننموده است 
و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم  و 

:داخل تراکم در همکف و طبقات و زیر شیروانی و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به مساحت 16.34 مترمربع -1

. داخل تراکم در همکف به مساحت 143.55 مترمربع -2
. اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه اول به مساحت 16.34 مترمربع -3

. داخل تراکم در طبقه اول به مساحت 143.55 مترمربع-4
. اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه دوم  به مساحت 16.34 مترمربع -5

. داخل تراکم در طبقه دوم به مساحت 143.55 مترمربع -6
. اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه سوم  به مساحت 16.34 مترمربع -7

. داخل تراکم در طبقه سوم  به مساحت 143.55 مترمربع -8
انباري هاي زیر شیروانی فعال اجراء نشده است ولیکن طبق پروانه داراي بناي داخل  -9

.تراکم در زیر شیروانی به مساحت 53.47 مترمربع می باشد
 اسکلت ساختمان تا این مرحله از بتنی به فلزي تغییر یافته است

.اظهار نظر در مورد پارکینگ متعاقبا پس از نصب درب سواره رو اعالم می گردد
فضاي باز تامین می گردد ولیکن با توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي کسري فضاي سبز 

.به مساحت 19 مترمربع می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/22001 مورخ 1396/09/28 

می باشد که در راي کمیسیون ماده صد از بابت موارد خارج تراکم به مساحت 65.36 
مترمربع  راي جریمه صادر شده و از بابت موارد داخل تراکم به مساحت 627.67 مترمربع  
موضوع از مصادیق تباصر ماده صد نمی باشد لذا راي به اخذ جریمه فاقد وجاهت قانونی 

.است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

74
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ، لذا راي بدوي جریمه بملغ 36,000,000(سی و  شش میلیون ) ریال عیناً تایید 

میگردد .

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/23 1/96/22003 تجدید 
نظر

استاد معین  
  پستک

1-1-10185-126-1-0-0 75
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1 به ضریب 

0.5) جریمه بمبلغ 196126560(یکصد و  نود و  شش میلیون و  یکصد و  بیست و  
شش هزار و  پانصد و  شصت)  ریال صادر می گردد.

جریمه 272.4  0.5
 

1440000  , 1391 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ، لذا راي بدوي جریمه بملغ 21,796,128(بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  نود 

و  شش هزار و  یکصد و  بیست و  هشت) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 151.36  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 3 طبقه بر روي همکف در 4
 واحد مسکونی بدون مجوز بر روي عرصه نسقی بمساحت 92/01 متر مربع احداث گردیده 

-1: طبق نقشه برداري ارائه شده بصورت.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
-2همکف با زیربناي 85/13 متر مربع (بمیزان 32/66 متر مربع مربوط به سوئیت میباشد.)

طبقه اول بمساحت 98/72 متر مربع (بمیزان 11/92 متر مربع مربوط به احداث کنسول 
طبقه دوم بمساحت 106/43 متر مربع (بمیزان 19/37 متر مربع مربوط به -3بسمت شارع )
طبقه سوم بمساحت 106/43 متر مربع (بمیزان 19/37 متر -4احداث کنسول بسمت شارع)
زیرشیروانی بمساحت 27/05 متر مربع (راه -5مربع مربوط به احداث کنسول بسمت شارع)
یکواحد کسري پارکینگ پله بمساحت 14/51 متر مربع-انباري بمساحت 12/54 متر مربع)

توضیح اینکه طبق نامه شرکت آب منطقه اي بشماره 256671 مورخ .مسکونی دارند
1395/12/15 (ثبت دفتر شهرداري) یک رشته مجراي آبی در مجاورت ملک تعرفه شده قرار 

دارد که به لحاظ آبیاري فعال میباشد و حریم آن از منتهی الیه بستر یک متر در طرفین 
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع .اعالم میگردد

موجود بر روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه 
حالیه متقاضی درخواست .ارسالی بشماره 1-1 مورخ 1395/12/19 فاقد عقب نشینی میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.استعالم موقعیت مکانی دارند

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 181440000(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  چهل 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 24  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22004 تجدید 
نظر

گلسار، خ 
122، کوچه 

گلها

1-1-10126-12-1-0-0 75
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 22 مورخ 1396/05/03 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 469/4 متر 

مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستون همکف میباشد.(بتن ریزي 
نشده)

طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا بمساحت حدوداv 24 متر مربع 
.میباشد

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتبی جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 510148800(پانصد و  ده میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار 
و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50.61  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22006 تجدید 
نظر

گلسار خ  
97 

1-1-10011-12-1-0-0 75
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  42-96/05/26 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت در 5 واحد مسکونی با زیربناي کل 962.12 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی 
در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  همکف بوده و تا 
این مرحله بسطح 50.61 مترمربع اضافه بنا دارند. رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در 

. مراحل بعدي الزامیست  .تا این مرحله داراي سوابق می باشد
***********************

طی بررسی مجدد با توجه به حذف سایبان بسطح 4.34 مترمربع اضافه بناي همرمانساز دارد 
. حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 
چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,197,504,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد و  چهار هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 178.2  2
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/09/19 1/96/22009 تجدید 
نظر

استادسرا   
بن بست 
دلزنده

1-2-10030-44-1-0-0 75
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی سوم را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 860,932,800(هشتصد و  شصت میلیون و  
نهصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 170.82  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 154مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 597.70 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به 

 :شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 42.61 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 127.83 مترمربع (هر طبقه 42.61 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.38 مترمربع -3

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 178.20 مترمربع در یک واحد مسکونی-4
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار 

.الزامیست
.داراي 11.43 مترمربع کسري فضاي سبز و 48.67 مترمربع کسري فضاي باز میباشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه احداث بنا مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

--------------
.علیات ساختمانی به اتمام رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 36.82  0
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1396/09/19 1/96/22010 تجدید 
نظر

شهرك امام  
علی- بلوار 

  دیلمان

1-1-10280-130-1-0-0 75
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 638601600(ششصد و  سی و  هشت 
میلیون و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید

جریمه 95.03  2
 

3360000  , 1392 احداث راه پله به بام

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 242 مورخ 1390/07/13 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 545/20 متر مربع صادر گردیده که 
تاکنون تمدید نگردیده و فاقد اعتبار میباشد همچنین عملیات اجرایی در مرحله بهره 

.برداري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 23/73 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 25/06 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 16/28 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 25/28 متر مربع-4

توسعه راه پله به بام بمساحت 4/68 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-6

توضیح اینکه مساحت مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 36/82 متر مربع 
میباشد.(کد 33)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رزاق محمدلو محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 10/22 متر مربع 

راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 103017600(یکصد و  سه میلیون 
و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در اجراي تبصره هفت 

ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور 
کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق 

مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 10.22  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 1/96/22012 بدوي گلسار 
استاد  معین 

 بن بست

1-1-10124-625-1-0-0 75
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 
242 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت با شیروانی  شامل 3 واحد مسکونی 
با زیربناي 530.70 مترمربع میباشد عملیات ساختمانی در حد اتمام بتن ریزي فونداسیون و 

میلگرد انتظار ستون هاي همکف میباشد که مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و 
برابر نقشه معماري ارائه شده داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم  در همکف بسطح 10.22 

مترمربع میباشد.درخواست صدور پروانه ساختمانی مرحله دوم را دارند.الزم به توضیح است 
در خصوص رعایت فضاي سبز و فضاي باز در مراحل بعدي متعاقباً قابل بررسی خواهد بود 
درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور 

   .تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

کسري پارکینگ به مساحت 75 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 504000000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/18 1/96/22015 تجدید 
نظر

بلوار  
رجایی  16

1-2-10111-29-1-0-0 75
6

با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد.  تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

100  0
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده و با عنایت به بازدید صورت گرفته توسط اعضاء کمیسیون به 
لحاظ تکمیل بودن بنا و قرارگیري بنا در بر اصلی خیابان تخریب آن موجب تلف ثروت 
ملی میگردد لذا ضمن نقض راي بدوي ، مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 

راي به جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص مساحت 
632/73 متر مربع به مبلغ 6,377,918,400(شش میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  هفت 

میلیون و  نهصد و  هجده هزار و  چهارصد)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 632.73  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 1/96/22015 تجدید 
نظر

بلوار  
رجایی  16

1-2-10111-29-1-0-0 75
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي (تخریب) در این بند عینا تایید میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

324.18  0
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري مسکونی با مصوبه ماده 5  به 
شماره 409 مورخ 94/12/27 به صورت 4طبقه روي 2 باب مغازه با بالکن و زیرزمین شامل 8 
واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1271.06مترمربع می باشد که مالک برخالف مجوز صادره و 
مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات 

ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 
:هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 27.02 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 85.02 مترمربع -

افزایش بناي تجاري در همکف بسطح 166.06مترمربع که از این مقدار بسطح 54.44 -
مترمربع توسعه دو باب داراي مجوز بصورت تبدیل پیلوت و مابقی بسطح 111.62 مترمربع 

. احداث سه باب دیگر می باشد
 افزایش تعداد مغازه از 2 به 5 باب-

احداث کنسول غیر مجاز در نیم طبقه بسطح 2.35 مترمربع (بالکن تجاري )-
توسعه بالکن تجاري بصورت سراسري بسطح 155.77مترمربع (با توجه به حذف مسکونی  -
و تبدیل قسمتی از راه پله به بالکن ) که از این مقدار بسطح 52.78 مترمربع توسعه دو باب 

داراي مجوز و مابقی بسطح 102.99مترمربع احداث بالکن تجاري سراسري براي سه باب 
. مغازه احداثی می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 255.03 مترمربع (هر طبقه  85.01 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 109.93 مترمربع که از این مقدار به سطح 24.92 مترمربع -
.عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

احداث کنسول غیرمجاز در طبقات اول تا چهارم بسطح مجموع 9.40 مترمربع (هرکدام -
2.35 مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم بسطح 5.08 -
 مترمربع

با توجه به حذف واحد مسکونی در نیم طبقه ، طبقه 4 از یک واحد به 2 واحد تبدیل شده و -
. در مجموع نسبت به پروانه افزایش واحد ندارد
توسعه راه پله به بام به سطح 8.66 مترمربع -

 احداث سه باب انباري در زیرشیروانی بسطح 17.31 مترمربع-
با توجه به جانمایی پارکینگ در زیرزمین (5 باب مورد تایید می باشد) و پرداخت یک باب  -

کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه  ، تعداد 7 واحد کسري پارکینگ دارند که 4 باب 

75
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



. تجاري و 3 باب مسکونی می باشد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 115.28 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند 

با توجه به نامه کمیسیون ماده صد بشماره 163978-97/0/8/27 در خصوص سال وقوع 
تخلف با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستري و اینکه در زمان احداث اسکلت تخلف 
. افزایش واحد محرز نمی باشد لذا سال وقوع تخلف در سال 1395 مورد گواهی می باشد

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ملک فوق از سال 1397 درحال بهره 
. برداریست

*********************************************************
*********************************************************

**
طی بررسی مجدد پرونده تراکم اعطایی در زمان پروانه براي همکف و زیرزمین بسطح 

.  68.43 مترمربع در گزارش لحاظ نگردیده که بدینوسیله اصالح گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر ، 
راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي 

بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 1441860000(یک 
میلیارد و  چهارصد و  چهل و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت هزار )  ریال در این 

بند عینا تایید میگردد .

جریمه 171.65  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 1/96/22016 تجدید 
نظر

گلسار  
خ74 

پالك13-11

1-1-10056-15-1-0-0 75
7

با توجه به محتویات پرونده و بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر و موقعیت 
مکانی و دفاعیات مالک ، ضمن نقض راي بدوي در خصوص یک طبقه مازاد به مساحت 

173/5 متر مربع با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 
1748880000(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل و  هشت میلیون و  هشتصد و  هشتاد 

هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 173.5  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 128 مورخ 93/08/03 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 546.18 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 42.20 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 126.6 مترمربع (هر طبقه 42.20 مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.47  -3
مترمربع (هر طبقه 0.49 مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد به سطح 173.5 مترمربع-4
 اضافه بنا درراه پله به بام به سطح 1.38 مترمربع -5

افزایش واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی که برابر ضوابط رعایت حداقل پارکینگ مورد  -6
.نیاز میگردد

.داراي افزایش مجموع عرض دربهاي پارکینگ به طول 1.20 متر نسبت به ضوابط میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

75
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 69 مترمربع با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 115920000
(یکصد و  پانزده میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 69  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 1/96/22017 بدوي گلسار  
انتهاي 

  خ166و164

1-1-10423-24-1-0-0 75
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی بنیاد مستضعفان و شرکاء محرز میباشد با 
عنایت به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر و باتوجه به میزان تخلف و 

موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 188/48 متر مربع راي به جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,899,878,400(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و 
 نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد . 

ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام 
مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) 

به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 188.48  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 1/96/22017 بدوي گلسار  
انتهاي 

  خ166و164

1-1-10423-24-1-0-0 75
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 188مورخ 
91/05/16 بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 760.50 مترمربع 

می باشد که در مرحله اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري برابر نقشه برداري ارائه شده 
:.داراي سوابق گزارش به شرح زیر بوده  که تا کنون گواهی عدم خالف دریافت ننموده است

اضافه بنا در همکف به سطح 36.74 مترمربع با احتساب سایه کنسول و پاسیو -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 146.92مترمربع هرکدام بسطح 36.73  -2
مترمربع ضمنا بدلیل عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو ، لذا کل پاسیو نیز جزء زیربنا محاسبه 

.شده است

 اضافه بناي راه پله تا بام بسطح 4.82مترمربع-3

.رعایت حداقل پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 69مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7) 
.استفاده نموده است

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم می گردد 
.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد

با توجه به اینکه پاسیو مورد نظر در ملک مجاور نیز به همین شکل موجود بوده و به  ***
فاصله2 متر از این ملک فاصله دارد در مجموع دو ملک بصورت 3*4 حفره ایجاد شده است 

.که نسبت به هم اشرافیتی ندارند

75
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 69 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 115920000(یکصد 
و  پانزده میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 69  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 1/96/22019 بدوي گلسار  
انتهاي خ 
  164و166

1-1-10423-25-1-0-0 75
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی بنیاد مستضعفان و شرکاء محرز میباشد با 
عنایت به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر و باتوجه به میزان تخلف و 

موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 196/93 متر مربع راي به جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,985,054,400(یک میلیارد و  نهصد و  هشتاد و 
 پنج میلیون و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در 

اجراي تبصره هفت ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی 
ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات 

تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 196.93  3
 

3360000  , 1394 احداث راه پله به بام 1396/09/18 1/96/22019 بدوي گلسار  
انتهاي خ 
  164و166

1-1-10423-25-1-0-0 75
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 187مورخ 
91/05/16 بصورت 4طبقه روي پیلوت و در 4 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی و زیر 

بناي کل 760.5  مترمربع می باشد که در مرحله اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري  برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي سوابق گزارش به شرح زیر بوده که تا کنون گواهی عدم خالف 

:دریافت ننموده است
اضافه بنا در همکف به سطح 37.94 مترمربع با احتساب سایه کنسول و پاسیو -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 151.76مترمربع (هرکدام بسطح  -2
37.94 مترمربع) ضمنا بدلیل عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو لذا کل مساحت پاسیو نیز جزء 

.زیربنا محاسبه شده است
 اضافه بناي راه پله تا بام بسطح 7.23 مترمربع-3

.رعایت حداقل پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 69مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7) 

.استفاده نموده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
با توجه به اینکه پاسیو مورد نظر در ملک مجاور نیز به همین شکل موجود بوده و به  ***

فاصله2 متر از این ملک فاصله دارد در مجموع دو ملک بصورت 3*4 حفره ایجاد شده است 
.که نسبت به هم اشرافیتی ندارند

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 162.20 ) قابلیت طرح 
موضوع را نداشته و فاقد رسیدگی می باشد.

سایر 162.2  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22022 بدوي معلم 12 
متري بنده 

مسئول

1-2-10243-1-1-0-0 760

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و شروع سفتکاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 171مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي یک باب 

مغازه و زیرزمین به انضمام انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بازیربناي 
523.35 مترمربع میباشد، از بابت vحذف زیرزمین به سطح 109 مترمربع، اضافه بنا در همکف 
به سطح 37.73 مترمربع به صورت پوشش کامل عرصه، تغییر اسکلت سازه از فلزي به بتن 
آرمه، عدم رعایت عرض حیاط خلوت در همکف، توسعه تجاري در همکف به سطح 33.65 
مترمربع و در بالکن تجاري به سطح 83.14 مترمربع و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري با 

توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک واحد در زمان پروانه vداراي راي کمیسیون ماده صد و 
پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.دیوارچینی واحد تجاري و 

.واحدهاي مسکونی تکمیل نگردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا به شرح ذیل 

:می باشد
توسعه همزمانساز تجاري در همکف به سطح 0.46 مترمربع و بالکن تجاري به سطح 1.91 

 مترمربع
افزایش واحدهاي مسکونی از یک به سه واحد که بر این اساس 3 واحد کسري پارکینگ 

.دارد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 177.90 مترمربع (هر طبقه 59.30 مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول الی سوم به سطح 1.20 

مترمربع (هر طبقه 0.40 مترمربع)
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 31.70 مترمربع
-------------------------------

 برابر طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم زیاد و در طرح تفصیلی جدید در پهنه
s122- تجاري، اداري و خدماتی منطقه اي میباشد.طبق پروانه صادره جانمایی ملک به

.صورت برساز بوده که با پوشش کامل عرصه اجرا گردیده است
مراتب باتوجه به نامه به شماره ش ر-119944-1398 مورخ 98/07/07 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

760

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگرد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/20 1/96/22034 بدوي فخب 1-1-10647-67-1-0-0 761

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 464 مورخ 

1396/09/16استحکام و ایستایی طبقه اول مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 75 متر مربع بناي داخل تراکم از 
مساحت 90/2 متر مربع در این بند بمبلغ 23250000(بیست و  سه میلیون و  دویست 

و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . و در خصوص مابقی متراژ تخلف در این 
بند به مساحت 15/20 متر مربع در طبقه دوم با توجه به عدم تایید استحکام بنا در 

این طبقه حسب نظر کارشناس طی شماره 464 مورخ 1396/09/16مستندا به تبصره 
یک ماده صد قانون شهرداریها به لحاظ عدم رعایت اصول فنی حکم راي تخریب 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 90.2  0
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی داراي فروشنامه عادي بسطح عرصه 105 متر مربع ( 
برابر فروشنامه) و  داراي اعیان قدیمی بوده که به استناد تاریخ نصب کنتور قدمت آن سال 

1358 می باشد. اعیان قدیمی در همکف بسطح حدود 75 متر مربع بوده که مالک آن را 
تخریب و مجدد بازسازي نموده و داراي نیم طبقه دوبلکسی بسطح حدود 27.2 متر مربع که 

بصورت سفت کاري رها گردیده و قدمت آن سال 1394 می باشد. داراي یک واحد کسري 
بسطح 12 متر مربع خارج از تراکم می باشد.   R111 پارکینگ می باشد. با توجه به کاربري

جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد. درخواست پاسخ 
.استعالم شرکت گاز را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***.به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 96/4/3 فاقد عقب نشینی می باشد  ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع و قدمت بنا جلب 
نظر کارشناس گردید که طی شماره 27/844/م مورخ 1396/09/04 اصول فنی مورد 

تایید قرار می گیرد لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
96/66 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 597860(پانصد و  نود و  هفت هزار و  

هشتصد و  شصت) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 98.66  0.1
 

219375  , 1357
 , 1383

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/20 1/96/22035 بدوي گلسار  بلوار 
استاد معین  
 کوچه تاالر 

بزرگ 
گلسار جنب 

سوپر 
 خانزاده

1-1-10440-703-1-0-0 76
2

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث انباري و سایبان به مساحت 
28/46 متر مربع با توجه به قدمت بنا و عدم ضرورت قلع با ضریب 0/5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 3,121,706(سه میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و  

هفتصد و  شش) ریال راي به جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 28.46  0.5
 

219375  , 1383 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه کروکی ثبتی بپیوست بصورت  یکقطعه 
زمین مشتمل بر یکبابخانه  و محوطه بسطح 429.52 مترمربع از سند قطعی 56/54  به 

مساحت یک جریب ونیم اراضی سیفی کاري میباشد.الزم به توضیح است ملک مورد نظربا 
 -1:محدوده به مساحت 429.52 مترمربع داراي اعیانات خالف ساز بشرح ذیل میباشد

 یکبابخانه ویالیی قدیمی به مساحت   95.30 مترمربع با مصالح بلوکی و با قدمت سال 1357
سرویس بهداشتی متصل به خانه ویالیی به مساحت 3.36 متر مربع با مصالح بلوکی با -2
سایبان جداساز جهت تامین پارکینگ به مساحت 20.40 مترمربع با -3 قدمت سال 1383
انبار جداساز به مساحت 8.06 مترمربع با مصالح بلوکی و با قدمت  -4 قدمت سال 1383

ضمناً الزم به ذکر است به ادعاي مالک اعیانات مذکور که با قدمت سال .سال  1383میباشد
1383بوده قدیمی و همزمانساز با خانه ویالیی فوق الذکر میباشد که در برف 1383 مجدداً 
باز سازي شده است.شایان ذکر است ملک مورد نظر داراي درب نفر رو به ملک مجاور که 

متعلق به همین مالک بوده ،میباشد.ضمناً با توجه به اینکه ملک مورد نظر در 2 نوع کاربري 
قرار دارد جهت تعیین نوع کاربري ومقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط 

برابر خط پروژه بشماره 1-1 مورخ 1395/07/10 ملک مورد نظر برابر ******.پروژه میباشد
وضع موجود و برداشت واحد نقشه برداري داراي عقب نشینی حدوداً بسطح 71 مترمربع 

میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور حدوداً بسطح 17 مترمربع اعیانی وجود دارد ضمناً 
همینطور ملک مورد نظر براساس نقشه ثبتی پیوست به نامه اداره کل راه وشهرسازي ،داراي 

عقب نشینی بسطح 59.10 مترمربع میباشد که درمقدار عقب نشینی مذکور 17 مترمربع 
و  R112 اعیانی وجود دارد شایان ذکر است مابقی ملک بسطح 252.52 مترمربع در کاربري

قرار دارد.مراتب با توجه به نامه بشماره  G213 بسطح 117.90 مترمربع در کاربري
95/38/31656 /ص مورخ 1395/06/06  اداره کل مسکن شهرسازي جهت تعیین نوع 

.کاربري بحضور تقدیم میگردد

76
2

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کامل رزاقی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقه اول جمعاً بمساحت 31.64 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  

با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 265776000(دویست و  شصت و  پنج 
میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 31.64  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22037 بدوي گلسار  
 خیابان 163

1-1-10149-43-1-0-0 76
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 530 مورخ 
1394/12/27 و تمدید پروانه مورخ 1395/12/17 بصورت ساختمان 5/5  طبقه در 5 واحد 

مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1275/55 متر مربع صادر گردیده که 
عملیات اجرایی در حد اجراي ستون طبقه اول میباشد.(بتن ریزي شده)

طبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف و طبقه اول 
.بمساحت 31/64 متر مربع (هر طبقه  15/82 متر مربع) میباشند

توضیح اینکه قبالv داراي درخواست شکایت پالك مجاور در مرحله گود برداري بوده که با 
توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 1/96/20992 مورخ 1396/08/06 نظر به اینکه گودبرداري 

جزء مستحدثات نبوده و مشمول هیچ یک از تباصر ماده 100 نمیباشد فلذا با عنایت به 
شکایت موجود در پرونده،پرونده به شهرداري منطقه اعاده میگردد تا آخرین وضعیت ملک 

.و بناي احداثی مورد بررسی قرار گیرد
ضمناv شاکی طی رضایت نامه رسمی بشماره 18117 مورخ 1396/09/02 (پیوست) رضایت 

خود را درخصوص احداث بنا در پالك ثبتی مزبور بطول 19/50 متر بدون کنسول در طبقات 
اعالم نموده و هرگونه ادعاي احتمالی در این خصوص را درحال و آینده از خود و قائم مقام 

.قانونی خود سلب و ساقط نموده اند
.مراتب با توجه به درخواست شروع عملیات بحضور تقدیم میگردد

76
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در زیرزمین با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 141220800(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  بیست هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.03  1
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/28 1/96/22038 بدوي جاده انزلی 
شهرك 
بهشتی 
دهسرا 

بوستان 19

1-1-10280-171-1-0-0 76
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 111.55 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 187,404,000
(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 111.55  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
147344-96/7/25 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   2300000000(دو 
میلیارد و  سیصد میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 136.22  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

383,518,800(سیصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  هجده هزار و  هشتصد)   
ریال در حق شهرداري محکوم می نماید

جریمه 53.98  2.25
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/09/28 1/96/22038 بدوي جاده انزلی 
شهرك 
بهشتی 
دهسرا 

بوستان 19

1-1-10280-171-1-0-0 76
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,647,424,800(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  هفت میلیون 
و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 326.87  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 527 مورخ 1394/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 765.43 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 
سربندي بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده 

:اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 39.27 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 84.68 مترمربع -

تبدیل همکف به 4 واحد تجاري جمعاً به سطح 136.22 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 239.04 مترمربع ( هر طبقه 59.76  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 23.79 مترمربع به صورت احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع عام می باشد )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در زیرزمین به سطح 2.76 مترمربع و در همکف به سطح 3.15 متر مربع
.با توجه به احداث 4 واحد تجاري ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 53.98 مترمربع ( شامل  -
یک چشمه اطاق و انباري )

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 111.55 متر مربع ( تبصره 7) -
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون 

.ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

****************************************************
الزم به توضیح است در طبقه همکف مساحت سایه کنسول به سطح 6.47 مترمربع ، 2 بار 

 محاسبه و در جدول کاربریها لحاظ گردیده بود که اصالح  گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

76
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ461.72متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 52 مورخ 1396/06/7

مبادرت به احداث بصورت. 5.5طبقه در10 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا 

به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 461.72  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22044 بدوي 0-0-1-42-10054-1-1  گلسار 92 76
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 52 مورخ 
1396/06/07 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 2 طبقه زیرزمین 

بانضمام زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 2008/49 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
.در حد اجراي سقف دوم (اجراي شناژ) میباشد
 توضیح اینکه 2 طبقه زیرزمین اجرا نگردیده

و طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 89/16 متر 
 مربع

.و اضافه بنا در طبقه اول بمساحت حدوداv 116/62 متر مربع میباشند
الزم به ذکر است که با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی بیش از مرحله تعیین شده 
زیربناي پروانه در همکف بمساحت 244/59 متر مربع و طبقه اول بمساحت 217/13 متر 

.مربع بصورت بناي داخل تراکم به کمیسیون ارسال میگردد
حالیه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به پیشرفت عملیات درخواست بررسی و 

.گزارش بروز را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی براي تبدیل پیلوت به مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
36,838,750(سی و  شش میلیون و  هشتصد و  سی و  هشت هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 90.68  2.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی غیر مجاز در 
کاربري مغایر

1396/09/26 1/96/22046 تجدید 
نظر

گلسار خ  
126 ك 
گلهاي 2

1-1-10112-20-1-0-0 76
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات (اضافه بناي همزمانساز)، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته 
لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 5,091,125(پنج میلیون و  نود و  یک هزار و  یکصد و  

بیست و  پنج) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 31.33  1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده طبق سند مالکیت  مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
249.12 مترمربع که داراي  پروانه ساختمانی بشماره 174مورخ75/05/29 و پایانکار بشماره 
1043مورخ77/01/29 بصورت یک واحد مسکونی(یک طبقه روي پیلوت) با مساحت 270.70 

مترمربع می باشد.که مالک پس از دریافت پایانکار نسبت به تبدیل قسمتی از پیلوت 
وپارکینگ به یک واحد مسکونی اقدام نموده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده مغایرت هاي زیر موجود می باشد
. تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به سطح 90.68 مترمربه با قدمت سال 1378 -1

. اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 9.96 مترمربع -2
. اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 10.80 مترمربع -3

. اضافه بناي همزمان ساز در زیر شیروانی به طورت راه پله تا بام به مساحت 10.57 -4
.کسري پارکینگ ندارد

به استناد خط پروژه 2-1 مورخ 1396/04/03 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 
14.10 از عرصه حد غرب در تعریض کوچه 8 متري اصالحی و به مساحت تقریبی 3.10 

مترمربع از اعیان حد شرق در تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد.مراتب جهت دستور 
.تقدیم می گردد

76
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در خصوص اضافه بناي طبقات چهارم (به دلیل عدم رعایت عقب سازي) مفاد بند 2 
راي بدوي مستنداً به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل 

جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2به 1.75 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 66.05
 مترمربع به مبلغ  388374000(سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد 

و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 66.05  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22051 تجدید 
نظر

خ معلم ك  
  ملکوتیان

1-2-10007-27-1-0-0 76
7

در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي به متراژ 11.2 مترمربع اعتراض موجه و موثري بعمل 
نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 11.2  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي حجت حسین زاده نسبت به راي شماره 1.96.21210 مورخ 
96.8.13  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري نسبت به مفاد 
بند 1 راي بدوي ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75به 1.5

 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 155.12 مترمربع به مبلغ  781804800(هفتصد و  
هشتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 155.12  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22051 تجدید 
نظر

خ معلم ك  
  ملکوتیان

1-2-10007-27-1-0-0 76
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره بشماره 407 مورخ 
94/12/25 با زیربناي 866.22 مترمربع میباشد .عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت 
و سربندي و سفتکاریست و تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

: هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 38.78 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 116.34مترمربع (هر طبقه 38.78 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه چهارم با توجه به عدم رعایت عقب سازي بسطح 66.05 مترمربع که از این 

. مقدار بسطح 26.76 مترمربع بصورت تراس روباز در این طبقه می باشد
 کاهش راه پله تا بام بسطح 1.85 مترمربع

. بسطح 11.20مترمربع از تبصره 7 استفاده شده است
 رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد

.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط پروانه الزامیست
حالیه تقاضاي  صدور گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در همکف، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 

به مبلغ 262080000(دویست و  شصت و  دو میلیون و  هشتاد هزار ) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 26  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/22053 تجدید 
نظر

0-0-1-96-10084-1-1  گلسار 133 76
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی:  ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 38  
مورخ 1394/04/14 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه پنجم کالً با زیر بناي 1423.48 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
 .سفت کاري بوده و تا این مرحله خالفی مشاهده نگردید

ملک متشاکی: ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه مرحله اول به شماره 
318 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیرزمین کالً با زیر بناي 
1442.37مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام فونداسیون بوده و تا 

.این مرحله داراي اضافه بنا در زیرزمین به سطح حدود 26 مترمربع می باشد
حالیه شاکی نسبت به اضافه بناي ملک متشاکی  و اینکه فونداسیون اجرایی توسط متشاکی 
حدود 2 متر از ساختمان ایشان جلوتر بوده و در آینده باعث عدم نورگیري مناسب و خدشه 
دار شدن نماي ساختمان ایشان می گردد ، درخواست شکایت و رسیدگی را دارند که در این 

خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

76
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 432331200(چهارصد و  سی و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  

یک هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 42.89  3
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22055 تجدید 
نظر

علی اباد   
عبادي

1-2-10160-12-1-0-0 76
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده در خصوص افزایش واحد راي صادره منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي عینا تایید میگردد.

سایر 74.15  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته  لذا راي بدوي جریمه بملغ 6,837,600(شش میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت 

هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 4.07  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,059,139,200(یک میلیارد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  

سی و  نه هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 157.61  2
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده در خصوص کسري پارکینگ راي صادره 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا  عینا تایید میگردد.

جریمه 200  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/28 1/96/22055 تجدید 
نظر

علی اباد   
عبادي

1-2-10160-12-1-0-0 76
9
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 280 مورخ 93/12/9  با زیر بناي کل  419.5 مترمربع در 2 طبقه  و در 1 واحد مسکونی 
بر روي مغازه با بالکن صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  

به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 
:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.15 متر -1
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  40.96 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2

پارکینگ)
توسعه مغازه بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري بسطح  54.42 متر مربع -3

توسعه بالکن بسطح 42.89 متر مربع -4
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 107.36 مترمربع ( هر  -5
طبقه 53.68 متر مربع) که از این مقدار بسطح 12.72 متر مربع در هر یک از طبقات اول و 

.دوم بصورت پیش آمدگی به سمت معبر می باشد
با توجه به اینکه طبقه  اول و دوم از یک واحد دوبلکسی هر کدام به 2 واحد مسکونی  -6

تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر در طبقه اول 50.40 متر مربع بوده که 
از مقدار توسعه طبقه اول (53.68 متر مربع) کمتر می باشد لذا مشمول تخلف افزایش واحد 

.نمی گردد
اما طبقه دوم به کسر توسعه بنا  (53.68متر مربع) و به کسر کاهش راه پله بسطح 74.15 

.متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در نیم طبقه به سطح 1.93 متر مربع ( کاهش راه پله نیم طبقه در توسعه بالکن 
لحاظ گردید) و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 3.86 متر مربع ( هر طبقه 1.93 متر مربع 

(
توسعه زیر شیروانی بسطح 5.43 متر مربع -8

در هنگام صدور پروانه به سطح 4.07 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -9
تبصره 7)

تعداد واحد ها از 1 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که 4 واحد کسري پارکینگ  -10
مسکونی داشته که دو واحد از نوع تجاري می باشد ( بدلیل تبدیل پیلوت به تجاري)

داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده که یک واحد در زمان صدور پروانه پرداخت  -11
.نموده حالیه داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري مشمول پرداخت جریمه می باشد

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 57.27 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -12

76
9
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.می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه شماره 118880 مورخ 96/6/15 دبیرخانه کمیسیون ماده صد در  ****
صورت اعاده مغازه به وضع پروانه تنها 2 واحد پارکینگ مسکونی تامین می شود و در این 

حالت تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت و با توجه به کاهش سطح مغازه 
تعداد کسري پارکینگ مغازه با در نظر گرفتن یک واحد کسري پارکینگ پرداخت شده در 

زمان پروانه 3 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد بود. یعنی در شرایط اعاده مغازه به وضع 
.پروانه در مجموع 5 واحد کسري پارکینگ خواهد داشت

به استناد  راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد داراي راي تخریب توسعه 
**************.تجاري بوده که نامبرده راسا اجراي حکم نموده است

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به 

ضریب 2.25) جریمه بمبلغ 295444800(دویست و  نود و  پنج میلیون و  چهارصد و  
چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 39.08  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22056 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی   
گلستان4

1-1-10062-19-1-0-0 77
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 259-95/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 673.58 مترمربع 

می باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  
ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله بسطح 39.08 مترمربع اضافه بنا دارند . رعایت سایر 
ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 

.دوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 59.90 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 100632000
(یکصد میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 59.9  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22064 بدوي بلوار  
دیلمان 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان 
زمینهاي 
 احمدپناه

1-1-10492-14-1-0-0 77
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 547,612,800(پانصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  
دوازده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 81.49  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 430 مورخ 1392/12/27 و تمدید 
پروانه مورخ 1395/07/24 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه 

زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 441/29 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
.گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

 اضافه بنا در همکف بمساحت 19/91 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 59/73 متر مربع (هر طبقه 19/91 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/25 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/89 متر مربع و طبقات -4

0/96 متر مربع (هر طبقه 0/32 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 59/90 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند 

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

120  0
 

162500  , 1376 تبدیل غیر مجاز 1396/10/23 1/96/22065 بدوي جنب  
مجتمع 

اطلس بلوار 
سمیه نبش 

خ 122

1-1-10098-69-1-0-0 77
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده  از بابت طبقه اول که بصورت آموزشگاه زبان انگلیسی می باشد 
.داراي سوابق پرداختی ( اصناف و بهره برداري موقت) تا پایان سال 96  می باشد

: الزم به توضیح است
ملک مذکور از بابت گزارش غیابی داراي سابقه طرح در کمیسیون ماده صد و صدور راي   -

بدوي شماره 1/96/22065 مورخ 1396/10/23 مبنی بر تعطیلی محل کسب ( تبصره ذیل بند 
. 24 ماده 55 ) می باشد

بنا به اظهار نظر واحد درآمد طی درخواست شماره 318834 مورخ 96/8/10 عوارض بهره  -
برداري موقت آموزشگاه زبان تا پایان سال 1396 طی فیش شماره 96013010040266 مورخ 

 96/6/5 صادر و با توجه به تایید واحد حسابداري پرداخت گردیده است
بنا به اظهار نظر واحد اصناف عوارض شغلی ملک مذکور تا پایان سال 1396 وصول گردیده  -

است
همچنین طی درخواست شماره 340583 مورخ 97/8/2 مالک محترم تقاضاي پرداخت  -
عوارض بهره برداري موقت را داشته اند که با توجه به داشتن پرونده باز در کمیسیون ماده 
صد بنا به دستور معاونت محترم منطقه تا حصول نتیجه از کمیسیون ماده صد قابلیت اخذ 

. مجوز بهره برداري موقت را ندارند
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 1/97/27643 مورخ 1397/09/24 مبنی 

.بر حکم اعاده به وضع سابق می باشد
با توجه به بازدید میدانی تابلوي هاي سر در واحد مورد نظر جمع آوري و واحد مذکور فعال 

.خالی از سکنه و اشیاء می باشد
از بابت واحد مذکور داراي پایانکار به شماره 657 مورخ 1372/02/19 می باشد و به استناد 

.ان خالف زیر بنایی ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

77
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 
با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 84336000(هشتاد و  چهار میلیون و  

سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 20.08  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/22068 تجدید 
نظر

علی اباد  
پشت بانک 

 صادرات

1-2-10492-7-1-0-0 77
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 235 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5  طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 645/08 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستونگذاري 
همکف میباشد.(بتن ریزي نشده)

طبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 
.حدوداv 20/08 متر مربع میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي بدون 
مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و باتوجه به قدمت بنا (1357) و به جهت 

عدم ضرورت قلع و نظر به موقعیت مکانی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 2,365,000(دو میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86  0.5
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/22069 تجدید 
نظر

متري  20 
   گاز

1-1-10601-2-1-0-0 77
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي فروشنامه عادي و برابر 
سوابق به سطح  عرصه 140 مترمربع مشتمل بر یک باب خانه به سطح 86 مترمربع ( با توجه 
به کاربري فضاي سبز و حریم رودخانه کالً خارج تراکم ) می باشد. از بابت آن داراي سوابق 

.در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
در خصوص تعیین میزان عقب نشینی و حریم رودخانه نیاز به انعکاس ملک بر روي خط 

***پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/10/11 به سطح 27.87 مترمربع از حد شرق در 

.تعریض معبر 10 متري و مابقی در حریم 45 متري رودخانه قرار گرفته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

77
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري  با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 19917500(نوزده میلیون و 

 نهصد و  هفده هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 12.85  0.5
 

3100000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/09/04 1/96/2207 بدوي میدان  
جهاد ك 6

   متري

1-2-10447-24-1-0-0 77
5

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 42.5  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  2.75برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,070,313,750(یک 

میلیارد و  هفتاد میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 125.55  2.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 447 مورخ 
1394/12/27 به صورت 2 طبقه روي پیلوت  شامل 2 واحد مسکونی با زیربناي 313.34 

مترمربع می باشد. الزم به توضیح است از بابت تخلفات به شرح ذیل داراي سوابق در واحد 
:جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد

افزایش بنا در همکف بسطح 40.70 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات اول و دوم  بسطح 81.40 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 40.70 -2

.مترمربع میباشد
کاهش بنا راه پله به بام بسطح 0.49 مترمربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4
به بناي مفید درهمکف بسطح 1.15 مترمربع ودر طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح 2.30 متر 

مربع ( هر طبقه 1.15 متر مربع )
با توجه به افزایش تعداد واحد در طبقه اول از 1 واحد به 2 واحد،مساحت تبدیل واحد -5

.بکسر مقدار تخلف در طبقه مذکوراز واحد کوچکتر بسطح 21.25 مترمربع میباشد
با توجه به افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از 1 واحد به 2 واحد،مساحت تبدیل واحد -6

.بکسر مقدار تخلف در طبقه مذکوراز واحد کوچکتر بسطح 21.25 مترمربع میباشد
ضمناً با توجه به افزایش تعداد واحد از 2 واحد به 4 واحد تا این مرحله رعایت پارکینگ 
گردیده است قابل ذکر است هرگونه تغییرات در نماسازي ستونها بصورت افزایش ابعاد 

ستونها که موجب عدم رعایت ضوابط قرارگیري پارکینگ ها کنار هم گردد متعاقباً در مراحل 
.بعدي قابل بررسی خواهد بود

در هنگام صدور پروانه به سطح 12.85 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-7
*********************************************************

************************************************
.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور 
.مقتضی تقدیم می گردد

77
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص دو 
طیقه مازاد(طبقه سوم و چهارم) بااعمال  ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ  3132561600(سه میلیارد و  یکصد و  سی و  
دو میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 310.77  3
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22070 تجدید 
نظر

گلسار  
 انتهاي 177

1-1-10124-1318-1-0-0 77
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1122408000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  

هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 133.62  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 619 مورخ 91/12/26
 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی  کالً با زیر بناي 341 مترمربع می باشد 

که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث 
نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست و با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 46.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 44.73 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 42.70 مترمربع -

احداث دو طبقه مازاد در طبقات 3 و 4 بسطح 303.40 مترمربع مازاد بر تراکم-
توسعه راه پله به بام به سطح  7.37 مترمربع -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد که با توجه به ضوابط پروانه رعایت  -
. پارکینگ می گردد

در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره 7)
الزم به توضیح است در طبقه اول از اتاق خواب داراي بالکن مسقف بوده که رعایت حداقل  
فاصله مناسب با پالك مجاور نگردیده و مالک ملزم به مسدود نمودن آن در زمان پایانکار 

. می باشد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

 گردد./.پرینت مجدد جهت بروزرسانی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 966364300(نهصد و  شصت و  شش میلیون و  سیصد و  
شصت و  چهار هزار و  سیصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 98.87  2.75
 

3560000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/09/28 1/96/22072 تجدید 
نظر

گلسار- خ  
104 بن 
بست 

 شقایق

1-1-10058-147-1-0-0 77
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي اصالح پروانه احداث بنا  
مرحله اول به شماره 379 مورخ 1394/12/27 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و به انضمام زیرشیروانی ( انباري) و به مساحت کلی 556.10 مترمربع صادر شده  و 
متعاقب آن در مرحله  اتمام فونداسیون و اجراء بیس پلیت  و از بابت اضافه بنا در همکف به 
مساحت 20.51 مترمربع  داراي راي کمیسیون ماده صد و متعاقب آن داراي پروانه احداث بنا 
مرحله دوم  به شماره 379 مورخ 1395/12/28 مترمربع با زیر بناي کلی 576.61 مترمربع 
می باشد که حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم و به شرح زیر می 

:باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 0.52 مترمربع-1

. اضافه بناي تراکمی از بابت انباري زیر پله به مساحت 0.22 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.99 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.99 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.99 مترمربع -5

حذف انباري و راهرو در زیر شیروانی و احداث طبقه مازاد به صورت یک باب اطاق به  -6
. مساحت 35.38 مترمربع

. کاهش مساحت راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.05 مترمربع-7
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -8
مساحت 3.30 مترمربع .( همکف به مساحت 0.99 مترمربع و طبقات 2.31  مترمربع .(هر 

 طبقه 0.77 مترمربع ))
.فضاي باز رعایت می گردد

با توجه به اینکه درب سواره رو نصب نشده است در مورد پارکینگ متعاقبا اعالم نظر می 
.گردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 3,926,529,600(سه میلیارد و  نهصد و  بیست و  شش میلیون 

و  پانصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 654.62  0.5
 3 
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22073 تجدید 
نظر

بلوار استاد   
معین -خ 

125 خیابان 
 الدن

1-1-10097-11-1-0-0 77
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  116 مورخ  93/7/16 با زیر بناي کل  1787.63مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی درمرحله بهره 

برداري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از 
:عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 30.15 مترمربع که از این مقدار بسطح  -1
21.62 متر مربع سایه کنسول بال استفاده بوده صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي  احداث بنا 

.می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 30.15 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 170.49مترمربع (  -3
هر طبقه 56.83 متر مربع) که از این مقدار در مجموع بسطح 76.95 متر مربع بصورت 

کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد شمال می باشد ( کنسول هر طبقه بسطح 25.65 متر 
مربع )

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 99.75 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 42.92 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي و بسطح 25.65 متر مربع بصورت 

.کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد شمال می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 6.29 متر مربع -5

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در همکف به سطح  9.76 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 

11.55 مترمربع ( هر طبقه 2.31 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 38.29 متر مربع در همکف و بسطح 279.81 متر مربع  -7

در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
****

با توجه به استفاده از سایه کنسول جهت تامین پارکینگ لذا بسطح 21.62 متر مربع داراي 
.اضافه بناي یکدست ساز در همکف می باشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1773408000(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  

چهارصد و  هشت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 263.9  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22074 تجدید 
نظر

خ وحدت  
نیکمرام بن 

بست 
  سروش

1-2-10093-176-1-0-0 77
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد(طبقه پنجم) بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 

به جریمه) جریمه بمبلغ 1,294,356,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  چهار 
میلیون و  سیصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 154.09  2.5
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

باتوجه به تخریب سوئیت در پیلوت ،کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.  سایر 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ، لذا راي بدوي جریمه بملغ 270,127,200(دویست و  هفتاد میلیون و  یکصد و  

بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 160.79  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
چهارم با اعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 
2.5) جریمه بمبلغ 735084000(هفتصد و  سی و  پنج میلیون و  هشتاد و  چهار هزار 

) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 87.51  2.5
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي پروانه شماره 420 مورخ 
1392/12/26 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 1 واحد مسکونی با زیربناي 613.66 متر 

مربع و پس از آن داراي اصالحیه پروانه در تاریخ 1393/03/21 به صورت 4 طبقه روي پیلوت 
با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم با زیر شیروانی شامل 8 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 
1310.15 متر مربع می باشد. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات 

: ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 25.18 متر مربع ( که از این مقدار به سطح 1.07 مترمربع به  -

صورت سایه کنسول بال استفاده می باشد )
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی ( سوئیت ) به سطح 43.35 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 119.85 متر مربع ( هر طبقه 51.99 متر  -
مربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 84.81 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع  -
بصورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )

اضافه بنا بصورت احداث کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري در طبقات اول الی چهارم  -
جمعاً به سطح 7.02 متر مربع  ( طبقه اول به سطح 1.84 مترمربع ، طبقه دوم به سطح 2.03 

مترمربع ، طبقه سوم به سطح 0.45 مترمربع ، طبقه چهارم به سطح 2.70 مترمربع  )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 154.09 متر مربع ( که از این مقدار به سطح  -

3.22 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري می باشد )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.88 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی به سطح 44.91 مترمربع ( با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5  -
مترمربع ، به سطح 20.08 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )

 احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 27.27 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 9 واحد  افزایش گردیده است -
ضمناً در حد شمال ملک 3 عدد درب پارکینگی در زمان پروانه تعبیه گردیده بود و همچنین 
داراي پارك حاشیه بوده که در حال حاضر، 4 عدد درب پارکینگی تعبیه گردیده و با توجه به 

عدم رعایت ضوابط در خصوص حداکثر تعداد درب مجاز و حذف پارك حاشیه اي جهت 
اعمال تبصره 6 ( به واسطه عدم رعایت ضوابط شهرسازي یکی از دربها مورد قبول نمی باشد 

.و خط خورده است ) درنتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است با توجه به افزایش سایر دربهاي پارکینگی از 3 متر به 4 متر ، یک واحد 

کسري پارکینگ نیز حسب نامه معاونت محترم شهرسازي جهت اخذ عوارض درآمدي 
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.محاسبه گردیده است
ازبابت موارد فوق الذکر داراي سوابق گزارش وراي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1396/08/13 می باشد
*********************************************************
*********************************************************

********
حالیه متقاضی با توجه به تخریب سوئیت در پیلوت و مسدود کردن یک درب پارکینگی 

مازاد و برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات به شرح ذیل را 
:دارند

 اضافه بنا در همکف به سطح 26.78 متر مربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 57.67 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.28 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 58.26 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.87 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 59.90 متر مربع (که از این مقدار به سطح 5.49 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 92.77 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع به  -
صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد و به سطح 5.38 مترمربع به صورت کنسول غیر 

مجاز به شارع عام می باشد )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 156.99 متر مربع ( که از این مقدار به  -

سطح 5.06 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري و به سطح 55.64 مترمربع 
به صورت تراس رو باز می باشد )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.05 مترمربع -
کاهش زیر شیروانی به سطح 46.70 مترمربع -

احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 28.01 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جزاي نقدي بوده و پرونده مختومه گردیده است

****************************************************
الزم به توضیح است با توجه به رعایت پارك حاشیه اي و کاهش درب پارکینگی از 4 به 3 ، 

کسري پارکینگ درآمد اول منتفی می باشد ولی در خصوص توسعه 3 درب پارکینگی 
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موجود ( بیشتر از 9 متر مجاز پروانه ) در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
.عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست 

و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  

1058164800(یک میلیارد و  پنجاه و  هشت میلیون و  یکصد و  شصت و  چهار هزار و 
 هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 179.96  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22075 بدوي بلوار شهید  
قلی پور ك 
احمدي ك 

دوم

1-1-10345-17-1-0-0 78
0

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 151.64  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.75 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 147,000,000(یکصد و  چهل و  هفت 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.75
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 52,567,200(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد و  
شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31.29  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 322 مورخ 1392/10/21به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد 
مسکونی کالً با زیر بناي 481.35 مترمربع می باشد که یک بار تمدید شده و در مرحله  

اجراي اسکلت و  سربندي داراي سابقه گزارش تخلف بوده  که برابر راي بدوي کمیسیون 
.ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  ذیل 
 : نسبت به گزارش قبل بشرح ذیل می باشد

  توسعه ي سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ  به سطح 5.78 مترمربع -
 . در صورت ابقاي سایبان رعایت 3 باب پارکینگ می گردد *

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.53 مترمربع -
در خصوص کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 9.80  *
مترمربع داراي راي جریمه بوده که طبق نقشه برداري موجود داراي مغایرت بوده و مساحت 

کاهش راه پله تنها  5.12 مترمربع در مجموع طبقات است . (بستانکار)
 کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 0.04 مترمربع *

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 32.82 شامل افزایش سطح راه پله تا بام و احداث 4 باب  -
انباري  و راهروي دسترسی به انها که از این مقدار بسطح 2.23 مترمربع بناي مازاد بر تراکم 

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی می باشد
.مراتب با توجه به درخواست عدم خالف ، جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

78
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 

به مبلغ 406,131,600(چهارصد و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  یک هزار و  
ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 69.07  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/22080 تجدید 
نظر

علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-16-1-0-0 78
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم (متراژ پروانه)، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می 

گردد و اما درخصوص اعتراض شهرداري به راي صدرالذکر از حیث پایین بودن ضرایب 
و اعمال تشدید جرایم متعلقه باتوجه به مراتب فوق الذکر و اعمال ضرایب به شرح 

مذکور و اینکه اعتراض بعمل آمده موجه و مدلل نیست لذا حکم به رد 
تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می گردد.  

سایر 375.15  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 43 مورخ 1395/07/17 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 546/95 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبالv از بابت اضافه بنا 
در همکف بمساحت 15/37 متر مربع در مرحله ستونگذاري داراي رأي کمیسیون بدوي 

.بشماره 1/95/19349 مورخ 1395/12/11 و پرونده در واحد خالف میباشند
: طبق پالن اجرایی ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 5/74 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 63/33 متر مربع (هر طبقه بمساحت 21/11 متر مربع -2

(
توضیح اینکه با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان مقرر جهت دریافت پروانه مرحله دوم 

کل زیربناي پروانه در طبقات 3.2.1 بمساحت 375/15 متر مربع(هر طبقه 125/05 متر مربع) 
.به کمیسیون اعالم میگردد

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 25/45 متر مربع بدلیل حذف انباري-3
.الزم به ذکر است که انباري ها در همکف اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارند 

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

78
1

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل محل 
تخلف

946.75  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/20 1/96/22081 تجدید 
نظر

0-0-1-96-10237-1-1  گلباغ نماز  78
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی : یک دستگاه آپارتمان مسکونی داراي پروانه و پایانکار بوده و خالفی مشاهده 

.نگردید
ملک متشاکی : ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 255 مورخ 

1381/05/22 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 410.90 
مترمربع  و پایانکار به شماره 310014 مورخ 96/4/24 در سه طبقه و دو واحد مسکونی بوده 

که کالً در مالکیت یک نفر می باشد. الزم به توضیح است که در قسمتی از حیاط خلوت 
 .بدون مجوز اقدام به نصب باالبر نموده اند

حالیه شاکیان پرونده با توجه به اینکه ساختمان فوق به صورت رستوران مورد استفاده قرار 
گرفته ( داراي 20 واحد کسري پارکینگ می باشد)، درخواست بررسی و رسیدگی را دارند که 

در این خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می باشد. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

78
2

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 19,154,000

(نوزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 7.85  2
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/22082 بدوي گلسار  
 خیابان 151

1-1-10155-24-1-0-0 78
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات و طبقه مازاد(طبقه ششم) راي به جریمه به 

مبلغ7,203,574,200(هفت میلیارد و  دویست و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  
چهار هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 711.79  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 938.18 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 41-96.5.26 مبادرت به 

احداث بصورت 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

سایر 938.18  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/10 1/96/22082 بدوي گلسار  
 خیابان 151

1-1-10155-24-1-0-0 78
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 41 مورخ 
1396/05/26 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت عقب سازي در 
طبقه پنجم بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1144/53 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 53/25 متر مربع داراي رأي کمیسیون 

تجدید نظر بشماره 1/96/21803 مورخ 1396/08/30 و پرونده مختومه در واحد خالف 
.میباشند

:حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي اضافه بنا برخالف مدلول پروانه بصورت
اضافه بنا در همکف بصورت احداث سایبان متصل به ساختمان (همگن با سازه اصلی) -1

جهت تأمین پارکینگ بمساحت 7/85 متر مربع
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 269/20 متر مربع (هر طبقه 67/30 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 153/33 متر مربع (بمساحت 86/03 متر مربع بدلیل -3
عدم رعایت عقب سازي)

احداث طبقه ششم بمساحت 259/50 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/24 متر مربع-5

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/16 متر مربع و طبقات 1 -6
تا 5 بمساحت 23/6 متر مربع (هر طبقه 4/72 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7
.تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-8
(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده)

توضیح اینکه با توجه به زیربناي مفید واحد ها (هر واحد بیش از 180 متر مربع) نیاز به تأمین 
12 واحد پارکینگ (هر واحد مسکونی 2 واحد) میباشند که وضع موجود 11 واحد پارکینگ 

.تأمین گردیده است
با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه مرحله دوم زیربناي -9
مجاز پروانه در طبقات و زیرشیروانی بمساحت 938/18 متر مربع بصورت داخل تراکم به 

.کمیسیون اعالم میگردد
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

ضمناv اضافه بناي موجود در همکف بمیزان 0/1 متر مربع (به کسر سایبان) کمتر از سوابق 
.پرداختی خالف میباشد

.حالیه متقاضی درخواست پرداخت خالف ملک خود را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده  و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر 
قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف در خصوص توسعه بناي 

تجاري (تبدیل پیلوت به تجاري)، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

183,993,600(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.69  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/05 1/96/22087 بدوي بلوار شهید  
قلیپور  

نبش کوچه 
شورا

1-2-10485-175-1-0-0 78
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ،  به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (توسعه 
بناي بالکن) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

457,934,400(چهارصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  چهار هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.43  3
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه 

اصداري، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
329,968,800(سیصد و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.47  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 436.48 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 633 مورخ 1391/12/27 به صورت 5 طبقه روي پیلوت با 

زیرزمین با زیر بناي کل 1965.3 مترمربع  و گواهی عدم خالف به شماره 191299 مورخ 
1394/12/26 در حد اجراي ستونهاي زیرزمین ( پیلوت ) صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 
:افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 5.94 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف به سطح 19.90 مترمربع -

توسه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به سطح 13.69 مترمربع -
توسعه بالکن به سطح 45.43 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 8.50 مترمربع ( هر طبقه 1.70 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 19.83 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 11.3 متر مربع ( هر طبقه 2.26 متر مربع )
افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد مسکونی به 10 واحد مسکونی که با توجه به ضوابط  -

.زمان پروانه رعایت پارکینگ گردیده است
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم تا پنجم از 1 به 2 افزایش ***

یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 110.82 مترمربع بوده و مقدار 1.70 مترمربع اضافه 
بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 109.12 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در 

***فرم تحلیل لحاظ می گردد
.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد -

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

198,973,500(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  سه هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.79  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22088 بدوي بیستون بن  
بست معزي 
انوشیروان

1-2-10030-7-1-0-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 138 مورخ 1395/12/25 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 194.87مترمربع  صادر گردیده است. در مرحله ستون هاي طبقه 
همکف پروانه احداث بنا مرحله دوم  صادر گردید.  عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می 
باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.72 مترمربع -1
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول  به سطح 1.72مترمربع -2

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم بسطح 39.23 متر مربع -3
 توسعه راه پله به بام بسطح 0.12 متر مربع -4

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 3.13 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح 1.41 -5
 متر مربع کسري فضاي باز در زمان پروانه اعالم گردیده است.( کسري فضاي باز جدید 1.72 

متر مربع می باشد)

.ضمناً مساحت راه پله ها در زمان پروانه جز تراکم محاسبه گردیده است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (احداث اتاق در طبقه دوم)، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 9,152,325(نه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار و  سیصد و  بیست و  
پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.86  2
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22089 بدوي بلوار قلی 
پور - کوچه 

طالقانی 
-فرعی 

پنجم  پالك 
4 ساختمان 

آجرنما

1-2-10354-28-1-0-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ارائه شده  به صورت ششدانگ 
یک باب خانه و  محوطه به مساحت عرصه  94.35 مترمربع داراي پروانه به شماره 549 
مورخ 77/12/26 و پایانکار به شماره 29566 مورخ 79/11/29می باشد. پس از آن مالک 

بدون اخذ مجوز اقدام به توسعه بنا به صورت یک اتاق در  طبقه مازاد به سطح 20.86 متر 
مربع و با قدمت حدود  سال 1380 نموده است. در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 
انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 13-362 مورخ 96/9/12 بسطح 0.64 متر مربع از عرصه و اعیان  ***

***.در تعریض قرار دارد

78
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 312412800(سیصد و  دوازده میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار 
و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.49  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22090 بدوي گلسار 
گلباغ نماز 

کوچه استاد 
معین بن 

بست 
 وحدت

1-1-10224-228-1-0-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 207 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد مسکونی 
 با زیر بناي کل 797.33 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 311129 مورخ 1396/03/18 
در مرحله ستون گذاري همکف صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 5.09 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 15.24 مترمربع ( هر طبقه 5.08 مترمربع ) -2
 اضافه بنا در واحد طبقه چهارم به سطح 20.74 مترمربع -3

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 2.91 مترمربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به  -5

سطح 2.51 مترمربع
کاهش سطح انباریهاي زیر شیروانی به میزان 2.7 مترمربع -6

.رعایت پارکینگ گردیده است . ضمناً حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
371,280,000(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 55.25  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22100 بدوي رشتیان 
بلوار رجائی 

چهارراه 
شهید 
محمد 
صادق 

بخشی نژاد 
بن بست 

سینا

1-2-10120-148-1-0-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  204 مورخ 95/12/28  بصورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و یک انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کل 

512.38 مترمربع می باشد در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )بتن ریزي  ستون 
هاي  همکف بدون خالف  پروانه مرحله دوم دریافت نموده هم اکنون عملیات ساختمانی در 
مرحله اتمام سفتکاري و شروع نازك کاریست وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

 : هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 12.30مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 36.90 مترمربع (هر کدام 12.30 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.60 مترمربع و در  -

مجموع طبقات بسطح 3.27 مترمربع
افزایش بنا در زیر شیروانی  بسطح یک مترمربع ضمنا بسطح 0.18 مترمربع اضافه بناي  -

. تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
ضمنا داراي پنجره در ضلع شمال شرقی می باشد که حداقل فاصله مناسب با پالك مجاور  -

.را ندارد (اشرافیت دارد )
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد و اجراي آن تا زمان پایانکار الزامیست -

رعایت سه باب پارکینگ می گردد در خصوص پارکینگ هاي اضافه پس از جانمایی در  -
.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله سوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می  
.گردد

78
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 252604800(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  
چهار هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 150.36  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22105 تجدید 
نظر

شهرك ش  
بهشتی  
زمینهاي 
احمدپناه  
روبروي 

بوستان 21

1-1-10466-7-1-0-0 78
9

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 187142-96/9/20 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  833100000(هشتصد و  سی و  سه میلیون و  یکصد هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 55.54  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,426,572,000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  شش 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 169.83  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22105 تجدید 
نظر

شهرك ش  
بهشتی  
زمینهاي 
احمدپناه  
روبروي 

بوستان 21

1-1-10466-7-1-0-0 78
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 313 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 619.2 مترمربع صادر گردیده و پروانه مذکور یکبار در تاریخ 1395/10/16 
تمدید شده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام سربندي بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه 

:و خارج از عمق 60% برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 21.13 مترمربع -1

 تبدیل قسمتی از پیلوت به 3 باب مغازه جمعاً به سطح 55.54 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 120.24 مترمربع ( هر طبقه 30.06  -3

مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 11.99 مترمربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 1.04 متر مربع و طبقه اول به سطح 5.82 مترمربع و طبقات 

دوم تا چهارم هرکدام به سطح 7.2 متر مربع ( جمع  طبقات 27.42 متر مربع )
.با توجه به احداث 3 باب مغازه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 150.36 متر مربع ( تبصره 7) -7
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 

.ماده صد می باشد
*********************************************************

***********************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي مغایرت 

همزمانساز به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 8.93 مترمربع  ( از بابت کاهش سایبان در 
.زمان پروانه از 9.8 به 0.87  مترمربع ) می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

78
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
181544-96/9/11 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   4400000000(چهار 
میلیارد و  چهارصد میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 88.12  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/28 1/96/22107 بدوي گلسار بلوار  
نماز جنب 
ساختمان 

آیینه

1-1-10224-143-1-0-0 790

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را  با 
ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 185514000(یکصد و  هشتاد و  پنج 

میلیون و  پانصد و  چهارده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم 
مینماید

جریمه 31.55  1.75
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22107 بدوي گلسار بلوار  
نماز جنب 
ساختمان 

آیینه

1-1-10224-143-1-0-0 790

با توجه به محتویات پرونده و موافقت با پارکینگ طبقاتی لذا کسري پارکینگ منتفی 
می باشد . 

جریمه 350  0
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه  شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره281
مورخ85/9/16بصورت درمانی وگواهی تمدید سال 87 وگواهی عدم خالفی بشماره 175319

مورخ94/02/14می باشد. در مرحله اتمام اسکلت طبقات داراي سوابق به شرح زیر بوده 
:است

باتوجه نامه حوزه شهرسازي درخصوص اجراي 4متر عقب نشینی مضاعف براي ملک مذکور 
که درهنگام صدورپروانه عقب سازي اعالم نگردیده حالیه باتوجه به رعایت عقب سازي 
دراجرا توسط مالک وتغییرجانمائی ایجاد شده وبرابرنامه حوزه مدیریت طرح هاي توسعه 

شهري بشماره نامه ش/1393/45814 مورخ1393/10/15 با رعایت 4مترعقب نشینی مضاعف 
براي توسعه پیاده رو با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و قانون مصوبه کمیسیون ماده پنج و 
پروانه ساختمانی صادره الزامی دانسته که حالیه باتوجه به اجراي ساختمان و با توجه به 

کاهش زیربنایی ، رعایت تراکم گردیده و افزایش بنایی صورت نگرفته است. ضمناً با توجه به 
ضوابط جاري وعدم دسترسی وتزاحم پارکینگ ها وایجاد کسري پارکینگ مالک براساس 
نقشه پیشنهادي درخواست احداث پارکینگ طبقاتی و تامین پارکینگ بصورت 12واحد 
پارکینگ اختصاصی درمجاورت ساختمان را داشته و با حذف پله فرار و ایجاد باکس ضد 

حریق و ایستگاه مشترك آتش نشانی و سیستم ایمنی براي واحدهاي پزشکی اقدام نموده 
 .است

پس از آن برابر راي کمیسیون ماده پنج بند 4 مورخ 94/12/13 جهت تامین کسري پارکینگ 
با احداث دو دستگاه پارکینگ مکانیزه در ضلع جنوبی پالك مذکور جهت 30 واحد پارکینگ 

.با رعایت ارتفاع و ابعاد مناسب موافقت گردیده است
پس از آن با بررسی مجدد در مرحله بهره برداري  مشاهده گردید که مالک از بابت   *****

4 متر عقب نشینی مضاعف که انجام داده اند به استناد خط پروژه 4-1 مورخ 95/10/8 بر 
اساس طرح جدید رعایت عقب نشینی گردیده و مالک نیز نسبت به پروانه کمتر ساخته 

است. در زمان پروانه در هر طبقه 333.5 متر مربع مجوز داشته و حالیه 302.54 متر مربع 
در هر طبقه احداث گردیده است که بسطح 30.96 متر مربع در هر طبقه عوارض احداث و 

*********تراکم اضافه پرداخت نموده است
:حالیه مالک مجدداً قبل از اصالح پروانه داراي  تخلفات اجرائی به شرح زیر می باشد

تبدیل پیلوت به یک باب مغازه تجاري جهت استفاده بصورت داروخانه بسطح 88.12 متر  -1
 مربع

احداث پارکینگ مکانیزه طبقاتی درمحوطه مشاعی حیاط جنوبی با ابعاد 4.85 * 5.85   -2
متر مربع و سطح اشغال 28.37 متر مربع جهت تامین 16 پارکینگ  که داراي 7 طبقه 

بصورت جفت پارکینگ می باشد که با توجه به اینکه در پروانه  مجاز به احداث 333.5 متر 

790

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مربع در هر طبقه بوده همچنان از همان سطح مجاز تجاوز ننموده است
احداث تراس بسطح حدود 3.18 متر مربع در فضاي پاسیو طبقه هفتم جهت دسترسی به  -3

 دو عدد سرویش بهداشتی عمومی
با توجه به اعالم ضابطه زمان صدور پروانه براي هر پزشک موظف به تامین یک واحد  -4

پارکینگ بوده که در حال حاضر تعداد واحد ها ي بصورت 14 واحد مطب و یک باب داروخانه 
می باشد که در صورت موافقت با پارکینگ طبقاتی رعایت پارکینگ گردیده در غیر 

.اینصورت داراي 14 واحد کسري پارکینگ می باشد
ضمناً قسمتی از مساحت  طبقه اول به سطح 43.35 متر مربع  بصورت فضاي باز از مساحت 

.طبقه اول کسر گردیده که در این قسمت ارتفاع داروخانه حدود 5.40 می باشد
 .درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

 ضمن اصالح متراژ با توجه به نامه شماره 14447مورخ 96.1.30با توجه به محتویات 
پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري بشماره ثبت 111896-96/6/6 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را 
به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  

3292560000(سه میلیارد و  دویست و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 193.68  0
 

3100000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22108 تجدید 
نظر

0-0-1-32-10303-2-1  خ سعدي  791

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 581250000(پانصد و  هشتاد و  یک میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید

جریمه 125  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی داراي پروانه تجاري - مسکونی 
شماره 324 مورخ 72/12/12 و پایانکار شماره 484 مورخ 73/02/12 به صورت یک باب مغازه 
به سطح 50.24 مترمربع و سرایداري به سطح 40.50 مترمربع جمعاً به سطح 90.74 مترمربع 
می باشد. حالیه مالک پس از دریافت پایانکار بدون مجوز اقدام به توسعه مغازه با پوشش 100
% عرصه برابر نقشه برداري ارائه شده با اسکلت بتنی و قدمت سال 1393 به شرح ذیل نموده 

: و داراي سوابق گزارش بشرح ذیل می باشد
توسعه بناي تجاري با پوشش 100% به سطح 153.18 مترمربع -

تبدیل سرایداري به تجاري به سطح 40.50 مترمربع -
برابر ضوابط جاري با توجه به اینکه متراژ حداقل 300 مترمربع به عنوان فروشگاه زنجیره اي 
محسوب می شود و حالیه ملک فوق به سطح 243.92 مترمربع و کمتر از 300 مترمربع می 

.باشد در نتیجه تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
ملک فوق  داراي تابلو  با عنوان تجاري vمرکز خرید کوروش v ( فروشگاه زنجیره اي ) به ابعاد 
تقریبی 10 * 1 متر به عمق یک متر با ارتفاع 2.20 متر از کف پیاده رو  می باشد.  به استناد 

نامه شماره 160665 مورخ  95/8/8 دبیرخانه کمیسیون ماده صد هیچگونه مدارك و 
.مستندات جدیدي ارائه نگردید. مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

791

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/28 1/96/22110 بدوي خیابان  
سعدي معلم 
نرسیده به 
  استانداري

1-2-10329-10-1-0-0 79
2

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
183118-96/9/13 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   3220000000(سه 
میلیارد و  دویست و  بیست میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 160.91  0
 

1800000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه ویالیی برابر سند تک برگی ارائه 
شده به سطح عرصه 255.5 مترمربع و اعیان به سطح 160.91 مترمربع که داراي بالمانع 
شماره 1/33/201950 مورخ 1395/05/02 می باشد. برابر خط پروژه شماره 4-1 به سطح 

حدود 6 مترمربع در تعریض قرار دارد. ضمناً قطعه زمینی با پالك ثبتی 61/2822  به سطح 
عرصه  46.44 مترمربع  که فاقد راه دسترسی مجزا بوده و در تصرف این ملک می باشد و در 
خصوص اعیان احداثی به سطح 38 مترمربع فاقد سوابق می باشد.  الزم به توضیح است از 

بابت تبدیل واحد مسکونی  به سطح 160.91 مترمربع  به واحد تجاري و 3 واحد کسري 
پارکینگ تجاري داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي استنکاف از 
پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد مورخ 1398/04/19 مبنی بر اعاده به وضع سابق می 
باشد. حالیه متقاضی اقدام به تخلیه واحد تجاري و تبدیل به واحد مسکونی با توجه به 

تصاویر پیوست نمودند و در خصوص اعیان پالك ثبتی 61/2822 به سطح 38 مترمربع نیاز 
به ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

79
2

درخصوص عدم رعایت ضئابط ایمنی ساختمان، بدیهی است شهرداري به تکلیف 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 850000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/09/26 1/96/22111 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 

هالل احمر 
خ شهید 
 خانجانی

1-1-10291-903-1-0-0 79
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب کارگاه 
نجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره  96-119 مورخ 96/9/11 
ارزش سرقفلی مکان تجاري را به مبلغ 250,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است 

که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
50000000(پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 70.7  0
 

850000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 31,875,000
(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب کارگاه نجاري مشتمل بر سرویس بهداشتی بر روي عرصه 
فاقد سند برابر نقشه برداري بسطح133.63 مترمربع و با اعیان مترمربع (68.29+2.41)می 
باشد قدمت بناي مذکور سال 1389 و مصالح بلوکی  و کال خارج از تراکم می باشد یک باب 

کسري پارکینگ تجاري دارد. حالیه تقاضاي تعیین کاربري را دارند .برابر خط پروژه 1-1 
مورخ 95/09/18 بسطح حدود 36.50 مترمربع در تعریض قرار دارد . مراتب جهت صدور 

. دستور تقدیم می گردد

79
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
242827200(دویست و  چهل و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  

دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 144.54  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/11/24 1/96/22115 بدوي گلسار خ  
93 

1-1-10007-69-1-0-0 79
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,286,460,000(یک میلیارد و  
دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 153.15  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  338- 94/12/28 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 524.30 

مترمربع می باشد در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي 
 همکف داراي اضافه بنا بسطح 31.50 مترمربع بوده که برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم 

. به پرداخت جریمه گردیده اند و مبلغ جریمه تقسیط شده است
حالیه با توجه به ادامه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري طبق نقشه برداري پیوست 

: داراي مغایرت هاي ذیل می باشد
اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 4.06 مترمربع ضمنا سایبان احداثی بسطح 2.76 

.مترمربع کاهش یافته است
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 142.24 مترمربع هر کدام 35.56 مترمربع

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 3.98 مترمربع و بسطح 2.87 مترمربع مازاد بر تراکم بدلیل 
 . عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند

بسطح 144.54 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (تبصره 7)
رعایت پارکینگ می گردد .حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف  را دارند . مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد

79
4

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدتقی شهریاري و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم ؛ اضافه 

بنا تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و در 
طبقات اول تا چهارم جمعاً  بمساحت 40.21 متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 270211200(دویست و  هفتاد میلیون و  دویست و  یازده هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 40.21  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22117 بدوي 0-0-1-195-10318-2-1  معلم  79
5

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 

از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و 
اعالم می گردد.

سایر 166.88  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  227 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  1056.77 صادر مترمربع در 4.5 
طبقه با انبار زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. در مرحله اجراي ستون 
همکف بدون افزایش سطح پروانه  مرحله دوم اخذ گردید. در حال حاضر عملیات ساختمانی 

در مرحله سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي 
:تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم  در همکف بسطح 1.44 متر مربع ( ضمن  کاهش مساحت  -1
سایبان جهت پارکینگ بسطح 3.26 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 5.76 مترمربع ( هر -2
طبقه 1.44 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 4.57 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

28.44 متر مربع ( هر طبقه 7.11 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه اول و دوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته،  -4
لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (84.88 متر مربع) به کسر توسعه بنا  ( 1.44 متر 

مربع) بسطح 83.44 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در هر یک از 
.طبقات اول و دوم می گردد

.تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -5
.داراي کسري فضاي باز بسطح 32.31 متر مربع می باشد -6
.داراي کسري فضاي سبز بسطح 30.8 متر مربع می باشد -7 

.زیر شیروانی بسطح 38.45 متر مربع کاهش یافته است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

79
5

در خصوص بند یک مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري 
وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید.

جریمه 91.26  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22123 تجدید 
نظر

علی اباد خ  
بعثت 25 

متري غربی

1-2-10184-30-1-0-0 79
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمدعلی صابري افتخار نسبت به راي شماره 1.96.21739 
مورخ 96.9.4  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 85.38 مترمربع به مبلغ  430315200(چهارصد و  سی میلیون و  

سیصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 85.38  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/28 1/96/22123 تجدید 
نظر

علی اباد خ  
بعثت 25 

متري غربی

1-2-10184-30-1-0-0 79
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 396 مورخ 
93/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیر شیروانی 
کالً با زیر بناي 682.60 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60

درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري می باشد 
:و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 15.86 مترمربع با توجه به حذف سایبان -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 63.44 مترمربع ( هر طبقه  15.86  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.52 مترمربع و در  -

طبقات اول تا چهارم بسطح 5.56 مترمربع (هر طبقه 1.39 مترمربع )
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.38  مترمربع -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  91.26 مترمربع از خارج تراکم استفاده  
نموده اند.(تبصره 7)

حالیه درخواست مجوز حفاري گاز بطول 16 متر آسفالت و 3 متر خاکی را دارند. مراتب  
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي 
تجاري (تبدیل  پیلوت)، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  392739000(سیصد و  نود و  دو میلیون و  هفتصد و  سی و  نه هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.23  3
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/27 1/96/22124 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهر ك امام 

  علی

1-1-10280-189-1-0-0 79
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/27 1/96/22124 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهر ك امام 

  علی

1-1-10280-189-1-0-0 79
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

براي اضافه بناي همکف و طبقات را به ضریب 1.75برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  974,221,500(نهصد و  هفتاد و  چهار 

میلیون و  دویست و  بیست و  یک هزار و  پانصد) ریال تایید می نماید

جریمه 179.58  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

براي طتراکم اعطایی را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  29,760,000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  شصت 

هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 19.2  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 207 مورخ 1394/11/10 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی و 
1 باب مغازه کالً با زیر بناي 634.5 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به 

:شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 29.22 مترمربع -

توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 42.23 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 87.66 مترمربع ( هر طبقه 29.22 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 46.02 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 16.8مترمربع  -
به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

توسعه زیر شیروانی به سطح 13.2 مترمربع ( با توجه به احداث انباري بیش از 5 مترمربع  -
به سطح 20.48 مترمربع که به سطح 15.48 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي 

می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 1.2 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.28 
متر مربع ( هر طبقه 0.57 متر مربع )

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 19.20متر مربع ( تبصره 7) -
داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. ( در زمان پروانه 1 واحد کسري پارکینگ 

تجاري محاسبه گردیده است)
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

79
7

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 
محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 

ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه 
(همکف)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 303,828,000(سیصد و  سه میلیون و  

هشتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.17  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 1/96/22125 تجدید 
نظر

چهار راه 
گلسار 

چهارراه 
گلسار  

بخت پسند

1-1-10227-12-1-0-0 79
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 29 مورخ 1396/05/08به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 748.47 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 
همکف به سطح 36.17 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

79
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، ضمن نقض راي بدوي، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 315,504,000(سیصد و  پانزده میلیون و  پانصد و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.95  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 1/96/22129 تجدید 
نظر

بلوار  
شمسی پور 
کوچه ملی  

  شمالی

1-2-10193-219-1-0-0 79
9

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه به 
جهت عدم ضرورت قلع، در خصوص توسعه بناي مازاد بر مدلول پروانه، ضمن نقض 

راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  236460000(دویست و  سی و  شش 

میلیون و  چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.3  1.25
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  54 مورخ  95/8/17 با زیر بناي کل  1245.1مترمربع در 4.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. در حد اجراي ستون طبقه اول  
پروانه مرحله دوم را اخذ نموده است. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد.  به 
استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به 

:شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 10.1 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 30.9 مترمربع ( هر  -2
طبقه 10.3 متر مربع)

داراي اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح  بسطح 46.95 متر مربع   که از  -3
این مقدار بسطح 36.65 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می 

 .باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 4.02 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
11.28 مترمربع ( هر طبقه 2.82 متر مربع )

.رعایت پارکینگ می گردد
.ضمناً زیر شیروانی بسطح 4.09 متر مربع کاهش سطح داشته است

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  
.تقدیم می گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

79
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 1315120(یک میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  یکصد و  

بیست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد

جریمه 164.39  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22135 بدوي بلوار شهید 
قلی پور- 
روبروي 

بیمارستان 
پارس - 

کوچه شهید 
رضا پور

1-2-10350-3-1-0-0 800

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 758400

(هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري محکوم 
مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام 

نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد..

جریمه 6.32  1.5
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22135 بدوي بلوار شهید 
قلی پور- 
روبروي 

بیمارستان 
پارس - کو

1-2-10350-3-1-0-0 800

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس  داراي فروشنامه عادي و برابر 
نقشه برداري ارائه شده به سطح عرصه 204.5 مترمربع مشتمل بر اعیان احداثی در همکف 

به سطح 119.14 مترمربع ( در حد تراکم ) و نیم طبقه به سطح 45.25 مترمربع ( در حد تراکم 
) و سرویس بهداشتی جداساز به سطح 6.32 مترمربع ( خارج تراکم ) می باشد. از بابت 

احداث اعیانات فوق الذکر مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان بلوکی و قدمت آن با توجه 
به فیش برق پیوستی 1370 می باشد.  برابر خط پروژه شماره 4-1 مورخ 1396/03/01 به 

سطح 9.8 مترمربع در تعریض می باشد. درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي 
استان گیالن را دارند. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/08/06 و 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و با توجه به نظریه کارشناس رسمی 
شماره 4591-96.08.25 ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه همکف  بااعمال  
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 

544,420,800(پانصد و  چهل و  چهار میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  هشتصد) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 54.01  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 1/96/22136 تجدید 
نظر

گلسار - 
بلوار گیالن 
خیابان 176 

ارکیده  
نبش ك 

دوم

1-1-10139-1-1-0-0 801

در خصوص مابقی تخلفات پرونده بصورت بدوي جدید جهت اتخاذ تصمیم به 
کمیسیون ارسال گردد./

سایر 324.47 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 384 
مورخ 94/12/27 که مورخ 95/12/21 تمدید و مورخ 96/03/08 به صورت 5 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 853.55 مترمربع 
اصالح گردید. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف اول و قالب بندي ستون هاي طبقه 

اول جهت بتن ریزي می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي 
:تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در همکف بسطح حدود 54.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -2

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -3
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
از بابت بند 1 برابر راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
جریمه گردیده که نقداً اجراي حکم گردید.  در خصوص مابقی تخلفات تصمیم به تشکیل 

.پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد گرفته شد
درخواست صدور پروانه احداث مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد

801

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی مهدي نیا موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 23.29 مترمربع و تبدیل پارکینگ به 

مسکونی به مساحت 12.5 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
221898000(دویست و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  نود و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 35.79  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22160 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-149-1-0-0 802

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 230.5 ) موضوع 
تخلف از مصادیق تباصر ماده صد نبوده لذا راي به اخذ جریمه  فاقد وجاهت قانونی 

است

سایر 230.5  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 2 مورخ 1396/03/18 به صورت 1.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 230.5 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده 

و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می 
:باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 23.29 مترمربع -
تبدیل پارکینگ به مسکونی به سطح 12.5 مترمربع -

ضمناً طبقه اول به سطح 0.8 مترمربع و راه پله به بام به سطح 0.39 مترمربع کاهش یافته 
.است

الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ کل زمان 
پروانه به سطح 230.5 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد.  
حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

802

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

3,342,300(سه میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  سیصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 17.14  3
 

65000  , 1367 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22172 بدوي خ.طالقانی 
خ طالقانی  

صفاري 
جنب آژانس 

رضا

1-2-10047-15-1-0-0 80
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص  توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 3595800

(سه میلیون و  پانصد و  نود و  پنج هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 13.83  4
 

65000  , 1367 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت احداث راه پله به بام  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

1,636,700(یک میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار و  هفتصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.59  2
 

65000  , 1367 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 388 مورخ 
64/04/27 به صورت 2 طبقه بر روي پارکینگ و مغازه و بازیربناي 286 مترمربع شامل مغازه 
و پارکینگ در همکف به سطح 82 مترمربع و دو واحد مسکونی در طبقه اول و دوم هرکدام 

به سطح 102 مترمربع میباشد، مساحت مغازه ها با توجه به نقشه هاي معماري موجود در 
سوابق به سطح تقریبی 35 مترمربع میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي تخلف به شرح زیر می باشد
تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 13.83 مترمربع -1

احداث بالکن تجاري به سطح 17.14 مترمربع-2
احداث راه پله به بام به سطح 12.59 مترمربع-3

داراي مازاد برتراکم به سطح 4.35 مترمربع به صورت سایه کنسول بالاستفاده در 
همکف-صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/09/22 به سطح 0.61 مترمربع در تعریض خیابان 

.قرار دارد
.قدمت بنا با توجه به نامه شرکت توزیع برق به شماره مورخ سال 1367 میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

80
3

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ولی حقیقت شناس و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 31.32 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  

با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 194184000(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 31.32  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22173 بدوي استاد سرا - 
کوچه 

 ارشستان

1-2-10011-20-1-0-0 80
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون و 
میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف که داراي  پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 99 
مورخ 1396/08/03 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 

658.08  مترمربع می باشد و تاکنون پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت ننموده است و 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم  در 

.همکف به مساحت 31.32 مترمربع می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

80
4

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 440000000(چهارصد و  چهل 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 32.16  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/26 1/96/22175 بدوي علی اباد  
خیام بن 
بست  
شهید 

حسینی

1-2-10086-98-1-0-0 80
5

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  236 مورخ  94/12/04 با زیر بناي کل  466.55 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله نازك کاري از بابت 

:تخلفات زیر داراي سوابق پرداخت جریمه بوده است

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.63 مترمربع ( ضمن  کاهش سایبان  -
پارکینگ بسطح 4 متر مربع )

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و نبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -
1.87 متر مربع

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 166.52 مترمربع ( هر  -
طبقه 41.63 متر مربع)

در هنگام صدور پروانه  بسطح 41.69 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -
اند ( تبصره 7)

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت زیربنا بسطح  7.24  -
متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)

پس از آن مجدداً مالک اقدام به احداث مغازه بصورت تبدیل  پیلوت به سطح 32.16   ****
متر مربع به تجاري نموده که داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد. حالیه  

.درخواست رسیدگی به موضوع را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

80
5

در خصوص مفاد بند1راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ 
و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 69  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22176 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي خ 
  164و166

1-1-10423-25-1-0-0 806

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض بنیاد مستضعفان و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.22019 مورخ 
96.9.18  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  3 به 2.75 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 196.93 مترمربع به مبلغ  1819633200(یک میلیارد و  هشتصد و  نوزده 
میلیون و  ششصد و  سی و  سه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 196.93  2.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22176 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي خ 
  164و166

1-1-10423-25-1-0-0 806

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 187مورخ 
91/05/16 بصورت 4طبقه روي پیلوت و در 4 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی و زیر 

بناي کل 760.5  مترمربع می باشد که در مرحله اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري  برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي سوابق گزارش به شرح زیر بوده که تا کنون گواهی عدم خالف 

:دریافت ننموده است
اضافه بنا در همکف به سطح 37.94 مترمربع با احتساب سایه کنسول و پاسیو -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 151.76مترمربع (هرکدام بسطح  -2
37.94 مترمربع) ضمنا بدلیل عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو لذا کل مساحت پاسیو نیز جزء 

.زیربنا محاسبه شده است
 اضافه بناي راه پله تا بام بسطح 7.23 مترمربع-3

.رعایت حداقل پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 69مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7) 

.استفاده نموده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
با توجه به اینکه پاسیو مورد نظر در ملک مجاور نیز به همین شکل موجود بوده و به  ***

فاصله2 متر از این ملک فاصله دارد در مجموع دو ملک بصورت 3*4 حفره ایجاد شده است 
.که نسبت به هم اشرافیتی ندارند

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ،راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 69  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22177 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي 

  خ166و164

1-1-10423-24-1-0-0 80
7

در خصوص اعتراض بنیاد مستضعفان و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.22017 مورخ 
96.9.18  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  3 به 2.75 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 188.48 مترمربع به مبلغ  1741555200(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل و  
یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 188.48  2.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 188مورخ 
91/05/16 بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 760.50 مترمربع 

می باشد که در مرحله اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري برابر نقشه برداري ارائه شده 
:.داراي سوابق گزارش به شرح زیر بوده  که تا کنون گواهی عدم خالف دریافت ننموده است

اضافه بنا در همکف به سطح 36.74 مترمربع با احتساب سایه کنسول و پاسیو -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 146.92مترمربع هرکدام بسطح 36.73  -2
مترمربع ضمنا بدلیل عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو ، لذا کل پاسیو نیز جزء زیربنا محاسبه 

.شده است

 اضافه بناي راه پله تا بام بسطح 4.82مترمربع-3

.رعایت حداقل پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 69مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7) 
.استفاده نموده است

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم می گردد 
.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد

با توجه به اینکه پاسیو مورد نظر در ملک مجاور نیز به همین شکل موجود بوده و به  ***
فاصله2 متر از این ملک فاصله دارد در مجموع دو ملک بصورت 3*4 حفره ایجاد شده است 

.که نسبت به هم اشرافیتی ندارند

80
7

در خصوص اعتراض آقاي محمدشریف صابري نسبت به راي شماره 1.96.21557 مورخ 
96.9.4  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  1.75 به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 64.38 مترمربع به مبلغ  127494000(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  

چهارصد و  نود و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 64.38  1.5
 

1200000  , 1387
 , 1391

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/10/05 1/96/22178 تجدید 
نظر

انتهاي خ  
شهید 

رجایی(زمین
هاي 

  فرهنگیان)

1-2-10453-3-1-0-0 80
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه بر روي پیلوت در 3
 واحد مسکونی داراي پروانه شماره 186 مورخ 1380/05/08 و پایانکار شماره 8773 مورخ 

.1381/04/05 میباشند
توضیح اینکه پایانکار صادره بصورت 2 واحد مسکونی بوده که مالک پس از آن بدون مجوز 

اقدام به احداث راه پله فلزي در زیرشیروانی بمساحت حدوداv 4/50 متر مربع و اتاق 
بمساحت حدوداv 23/88 متر مربع با قدمت 9 سال (سال 1387) همچنین احداث سوئیت در 

همکف بمساحت حدوداv 36 متر مربع (بمساحت 15/60 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به 
مسکونی و بمساحت 20/40 متر مربع بصورت توسعه بنا) با قدمت حدود 5 سال (1391) 

.میباشند
.با توجه به افزایش تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد کسري پارکینگ ندارند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 مورخ 1396/08/08 

.فاقد عقب نشینی میباشد
حالیه متقاضی با توجه به تغییرات صورت گرفته درخواست بررسی و ارسال پرونده به 

.کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

80
8

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي در مورد اضافه بنا در همکف و کاهش سطح راه پله و 
افزایش آن به بناي مفید در همکف جمعاً به مساحت 28.81 مترمربع نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 28.81  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22179 تجدید 
نظر

علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-15-1-0-0 809

در خصوص اعتراض سیداحمدعلی منصور منیري نسبت به راي شماره 1.96.21743 
مورخ 96.9.4 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 

و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 52.70 متر مربع صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 52.7  0.1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 3.41  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/10/05 1/96/22179 تجدید 
نظر

علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م

1-2-10491-15-1-0-0 809

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 135 مورخ 93/08/07 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 

بازیربناي 390.58 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول 
:پروانه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم و در حدتراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 26.13 مترمربع -1
اضافه بنا (در حد تراکم) در طبقات اول و دوم به سطح 52.26 مترمربع (هر طبقه 26.13 -2

مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.68 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید (در حد تراکم) در طبقه دوم به سطح  -4
 0.44 مترمربع

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 3.41 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.رعایت پارکینگ میگردد 

داراي کاهش بنا در راه پله به بام به سطح 3.99 مترمربع
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي احداث سایه بان، با اعمال ضریب 2
 برابر ارزش معامالتی (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح) حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 280,828,800(دویست و  هشتاد میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 41.79  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 1/96/22182 تجدید 
نظر

کوي علی   
اباد محمدي

1-2-10209-6-1-0-0 810

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 86 مورخ 
1396/07/17 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري همکف میباشد.(بتن ریزي انجام شده)
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف 

.بمساحت 41/79 متر مربع میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

810

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,438,500(سیزده میلیون و  
چهارصد و  سی و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 8.67  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22184 بدوي پستک بن 
بست 25

فرعی سوم

1-1-10568-53-1-0-0 811

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 8029/1/1/1988
 مورخ 92/06/07 از دهیاري (که اصالت آن طی نامه به شماره 176988 مورخ 96/09/05 

بخشداري مورد تایید میباشد) به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 4واحد مسکونی و 
بازیربناي 450 مترمربع و فاقد پایانکار میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده داراي 
راه پله به بام به سطح 8.67 مترمربع میباشد که خارج مدلول پروانه صادره است.ایجاد راه 

.دسترسی به حیاط در هنگام پایانکار الزامی میباشد
در خصوص تعیین میزان عقب نشینی بر اساس طرح تفصیلی نیاز به انعکاس ملک بر روي 

***خط پروژه میباشد
مراتب باتوجه به درخواست مجوز حفاري شرکت گاز به 3 متر باپوشش آسفالت و 15 متر 

.خاکی جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

189892-96/9/22 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   394100000(سیصد و  

نود و  چهار میلیون و  یکصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 28.15  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/05 1/96/22185 بدوي فازدوم  
معلم -  
انتهاي 

حسین آباد  
نبش بن 
بست اول

1-2-10344-21-1-0-0 812

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/05 1/96/22185 بدوي فازدوم  
معلم -  
انتهاي 

حسین آباد 

1-2-10344-21-1-0-0 812

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره422 مورخ 93/12/28 و 
گواهی عدم خالف به شماره 200433 مورخ 95/12/28 که پس از آن از بابت احداث یک باب 
مغازه به سطح فاقد بالکن 28.15 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون 
ماده صد و پرونده در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.مالک تقاضاي مختومه 

.نمودن پرونده مذکور را دارند
---------------------------------

 :حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان متصل به ساختمان در حیاط خلوت به سطح 4.60 مترمربع جهت تامین  -1

پارکینگ
اضافه بناي همزمانساز مغازه به سطح 4.03 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید (همزمانساز) در همکف به سطح 0.68  -3
 مترمربع

مازاد بر تراکم به سطح 4.01 مترمربع ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در  -4
 زیرشیروانی

کاهش زیرشیروانی به سطح 0.50 مترمربع
الزم به توضیح است با توجه به افزایش طول درب هاي پارکینگ در صورت تایید سایبان، 

فاقد کسري پارکینگ بوده و تنها مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ 
.میباشد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ دارد

.که نیاز به ارسال موارد فوق به کمیسیون ماده صد در قالب پرونده جدید میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 83.08 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

جریمه 83.08  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/10/12 1/96/22187 بدوي خمسه بازار  
 مرادیان- 

ك امید

1-1-10332-6-1-0-0 81
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 38.77 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 65133600
(شصت و  پنج میلیون و  یکصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 38.77  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت انباري در زیرشیروانی با ضریب  1.25 برابر ارزش معامالتی 

(960000 ریال) در حق شهرداري محکوم مینماید.به مبلغ 19176000(نوزده میلیون و  
یکصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 15.98  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه  به مبلغ 873390000(هشتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  سیصد و  
نود هزار )  ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 207.95  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 404 مورخ 93/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 320.66 مترمربع میباشد که مورخ 95/09/28 تمدید گردید، حالیه با 
توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 35.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 141.52 مترمربع (هرطبقه 35.38 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.21 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول الی چهارم به سطح 20.84  -4
مترمربع (هر طبقه 5.21 مترمربع)

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد که براین اساس داراي اضافه بناي مجازي به -5
سطح 83.08 مترمربع میباشد

احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی به سطح 15.98 مترمربع-6
افزایش سطح راه پله و اتاقک آسانسور در زیرشیروانی به سطح حدودا 5 مترمربع-7

داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 38.77 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -8
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار 

.الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

81
3

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب3 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 118,137,600(یکصد و  هجده میلیون و  یکصد و  سی و  هفت 

هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 11.72  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/22203 بدوي استادسرا  
اراضی 

 استادسرا

1-2-10007-54-1-0-0 814

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  در خصوص کاهش راه پله و افزودن به 

بناي مفید راي به اخذ جریمه به مبلغ 3,578,400(سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  
هشت هزار و  چهارصد)  ریال صادر می گردد

جریمه 71.  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/08 1/96/22203 بدوي استادسرا  
اراضی 

 استادسرا

1-2-10007-54-1-0-0 814

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول بصورت اصالح پروانه به شماره  192 مورخ  94/10/23 با زیر بناي کل  1192.1 
مترمربع در 3 طبقه روي 3 باب مغازه با انبار زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر 

گردیده است. در مرحله اجراي ستون همکف پروانه مرحلهدوم دریافت نموده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
توسعه تجاري در همکف بسطح 11.72 متر مربع بصورت تبدیل پارکینگ به تجاري -1

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف بسطح 0.71 متر -2
 مربع

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است /--

ضمنا در همکف و طبقات هرکدام  بسطح 4.07 متر مربع کاهش بنا داشته است/--
.مساحت زیر شیروانی بسطح 5.92 کاهش بافته است /--

درخواست صدور پروانه  احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم  
.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی پنجم و اضافه بناي راه پله به بام ، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 166,432,500(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  چهارصد و  سی و  دو 
هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 51.21  2.5
 

1300000  , 1389
 , 1390

تبدیل غیر مجاز 1396/10/05 1/96/22205 بدوي 0-0-1-19-10137-1-1  گلسار178  81
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی براي متراژ 95.6 مترمربع در طبقه ششم به دلیل عدم رعایت عقب سازي و 
اعمال ضریب 0.5 برابر براي متراژ 74.94 مترمربع براي تراس غیر مسقف، جمعا به 
مبلغ 421551000(چهارصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  یک هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 115.31  0
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 87 مورخ 88/04/02 بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 10 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1822.25 مترمربع میباشد، از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 
126/57مترمربع ، اضافه بنا در طبقات به مساحت398.2مترمربع ، عدم رعایت 25درصد 

عقب سازي در حد شمال در همکف و طبقات تا مرحله اسکلت طبقه پنجم داراي سوابق در 
واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده 
داراي مابه التفاوت همزمانساز، بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 5.79 مترمربع-1

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید همزمانساز در همکف به سطح 4.56   -2
مترمربع

مابه التفاوت همزمانساز ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -3
اول به مقدار 4.32 مترمربع

مابه التفاوت همزمانساز ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -4
دوم به مقدار 4.12 مترمربع

مابه التفاوت همزمانساز ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -5
سوم به مقدار 4 مترمربع

مابه التفاوت همزمانساز ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -6
چهارم به مقدار 4 مترمربع

مابه التفاوت همزمانساز ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه -7
پنجم به مقدار 4.93 مترمربع

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 115.31 مترمربع که از این مقدار 95.60 مترمربع عدم -8
رعایت عقب سازي میباشد.الزم به ذکر است از مقدار 115.31 مترمربع به سطح 74.94 

.مترمربع به صورت تراس غیر مسقف اختصاصی میباشد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در زیرشیروانی به سطح 5.14 مترمربع-9

اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 14.35 مترمربع -10
الزم به ذکر است برابر نقشه ارائه شده قسمتی از فضاي زیرشیروانی به سطح 32.05 

مترمربع با ارتفاع کمتر از 1.80 متر نشان داده شده است که طی بازدید مجدد مشاهده 
.گردید مالک نسبت به مسدود نمودن آن اقدام نموده و در محاسبات منظور نگردیده است
برابر ضوابط زمان صدور پروانه حداقل پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده است. با توجه به 
نصب درب در پخ دوگذر پارکینگ شماره 1 (مازاد بر تعداد پارکینگ موردنیاز) مورد تایید 
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نمیباشد. رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ، اصالح درب و اصالح نقشه برداري در هنگام 
.پایانکار الزامی میباشد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,769,480,000(دو میلیارد و  
هفتصد و  شصت و  نه میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 274.75  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/29 1/96/22207 بدوي گلسار 124  
نبش بهار 6

1-1-10393-9-1-0-0 816

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 738.96 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 4- 96/03/29 مبادرت به 
احداث بصورت 4طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 

برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 
رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 738.96  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 113148000

(یکصد و  سیزده میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 67.35  0.5
 

3360000  , 1396 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 4 مورخ 96/03/29 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 

زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 989.52 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 54.20 مترمربع که از بابت 39.79 مترمربع در همکف داراي  -
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد.بنابراین 

.مجددا داراي 14.41 مترمربع اضافه بنا میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.66 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات به سطح 36.88 مترمربع (هر  -
طبقه 9.22 مترمربع)

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 216.80 مترمربع (هر طبقه 54.20 مترمربع) -
اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی به سطح 13.47مترمربع در همکف و 53.88 -

مترمربع در طبقات
با پیشرفت عملیات ساختمانی و با توجه به عدم صدور پروانه مرحله دوم داراي بناي در  -

 .حد تراکم به سطح 738.96 مترمربع بوده که تخلف ساختمانی محسوب میشود
 حذف سایبان همکف به سطح 9.32 مترمربع 

کاهش سطح زیرشیروانی با توجه به حذف انباري ها به مقدار 61.24 مترمربع
داراي کسري فضاي سبز به سطح 31.06 مترمربع و کسري فضاي باز به سطح 71.52 مترمربع

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

816

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 25290900(بیست و  پنج میلیون 

و  دویست و  نود هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.37  0.5
 

1140000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/17 1/96/22227 بدوي رشتیان  
بلوار رجائی 
بن بست 25

 (توانا)

1-2-10088-42-1-0-0 81
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  508 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  762.4 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده که یک بار نیز تمدید گردیده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله سربندي می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

:مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 7.1 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 28.4 مترمربع ( هر  -2
طبقه 7.1 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 1.19 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

7.68 متر مربع ( هر طبقه 1.92 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 4.48 متر مربع در همکف و بسطح 126 متر مربع در  -4

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به کمتر بودن تخلف از 5 درصد زیر 
.بناي مجاز پروانه مشمول خالف نگردید

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 1.71 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

81
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در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ448متر مربع ،با توجه 
به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 250مورخ 1395/12/28مبادرت به 
احداث بصورت 3طبقه آموزشی  نموده است لذا اقدام نامبرده بر خالف مدلول پروانه 

نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهار نظر می 
گردد.

جریمه 448  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/10/16 1/96/22231 بدوي دهسرا بعد  
از دکل 

فشار قوي 
از سمت 
چهارراه 
شهید 

  بهشتی

1-1-10462-14-1-0-0 81
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بنا آموزشی در همکف  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 97,641,600(نود و  هفت میلیون و  ششصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 14.53  2
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 250 
مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه آموزشی بازیربناي 1828.5 مترمربع می باشد. عملیات 
ساختمانی در مرحله اتمام بتن ریزي سقف اول بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده 

 داراي
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.53مترمربع -1

الزم به ذکر است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ همکف در 
 .پروانه به سطح 448 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.ضمناً میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد
الزم به توضیح است ملک فوق داراي سوابق شکایت به شماره درخواست 315806  ثبت در 

سیستم شهرداري از جانب همسایه حد غرب مبنی بر  تداخل 2 پالك به سطح 31.35 
 .مترمربع ( 3.30 * 9.50 ) می باشد

.برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/09/08 رعایت عقب نشینی گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

81
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش بنا در 
زیرشیروانی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

75801600(هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 39.48  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22235 تجدید 
نظر

علی آباد  
ك بهادر 
نرسیده 

بانک 
صادرات 

سمت چپ

1-2-10084-7-1-0-0 819

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,242,528,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  
هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 184.9  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 106.08 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 141 مورخ 95/12/26 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 583.09 مترمربع میباشد، که مورخ 96/03/02 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده است.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 45.84 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 137.52 مترمربع (هر طبقه 45.84 مترمربع)-2
 اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث 6 باب انباري به سطح 39.48 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.54 مترمربع -4

افزایش واحدها از 3 به 6 واحد مسکونی که مازاد برتراکم ناشی از آن به سطح 35.36  -5
.مترمربع در هر طبقه جمعا 106.08 مترمربع میباشد

کسري فضاي باز به سطح 68.05 مترمربع
کسري فضاي سبز به سطح 50 مترمربع

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ و ارتفاع پیلوت برابر ضوابط طرح تفصیلی در هنگام پایانکار 

.الزامی میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

819

در خصوص اعتراض آقاي سهیل دلکش نژاد غفاري و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.96.21772 مورخ 96.8.30 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 39.69  4
 

297000  , 1383 توسعه بناي تجاري 1396/10/05 1/96/22237 تجدید 
نظر

جاده پیر 
بازار - بعد 

از  
آرامستان 

 پیرمال

1-1-10665-49-1-0-0 820

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 126.62  2
 

960000  , 1396 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب 
کارگاه و یکباب انباري و یکباب مغازه به مساحت 534.80 مترمربع که از بابت اعیانات ذکر 

شده در سند مالکیت داراي گزارش پیوست کارشناس شهرداري در سال  1382 که منجر به 
:صدور راي جریمه و به شرح زیر می باشد

(( با توجه به ارزیابی یکباب مغازه و کارگاه با انباري که موقعیت مکانی آن پس از کسر عقب 
نشینی برابر با طرح جامع در منطقه فضاي سبز یا حریم قرار گرفته از بابت ارزش سرقفلی 

یک یکباب مغازه به مساحت 22.30 مترمربع و کارگاه به مساحت 99 مترمربع و انبار تجاري 
به مساحت 291.60 مترمربع و محوطه تجاري به مساحت 121.90 مترمربع منجر به صدور 

.جریمه شده است.))
بعد از آن مالک مبادرت به نقل انتقال ملک در سال 1383 نموده که داراي بالمانع از 

.شهرداري به شماره 1/33/19891 مورخ 1383/03/06 می باشد
الزم به ذکر است که با توجه به برف سال 1383 و تخریب قسمتی از سقف ساختمان مالک 
مبادرت به تعمیرات سقف و همچنین اضافه نمودن قسمت هاي  جدیدي به ساختمان در 

سال 1383 و همچنین 1396 نموده  است که حالیه با توجه به نقشه برداري ممهور به مهر 
: نقشه بردار، مابه التفاوت هاي زیر موجود می باشد

. توسعه بناي تجاري بصورت گارکاه به مساحت 39.69 مترمربع با قدمت سال 1383 -1
توسعه بناي جدید بصورت احداث راه پله و سایبان و سرویس بهداشتی و پیلوت جهت  -2

پارکینگ در همکف به مساحت 66.61 مترمربع با قدمت سال 1396 .((  7.53 مترمربع 
بصورت سرویس بهداشتی و 52.47 مترمربع بصورت پیلوت و 3.33 مترمربع بصورت سایبان 

. ( و 3.28 مترمربع بصورت سایبان
توسعه بناي جدید بصورت احداث بالکن در نیم طبقه به مساحت 60.01 مترمربع با قدمت  -2

.سال 1396
.از بابت احداث اعیانات جدید ، دو واحد پارکینگ تجاري در همکف تامین شده است

الزم به ذکراست که طبق سند مالکیت در حد جنوب داراي کوچه می باشد که طی بازدید 
میدانی در محل نیز کوچه موجود می باشد ولیکن در طرح تفصیلی جدید مشخص نشده 

است که در این خصوص داراي نامه به شماره ش ر -116087 -1395 مورخ 1395/06/09 و 
تحت عنوان : با عنایت به عدم تصویب ضوابط تعین عرض گذر در چکیده ضوابط طرح 

تفصیلی مراتب جهت اطالع و اقدام قانونی بر اساس ضوابط عرض گذر مالك عمل در طرح 
.تفصیلی قبلی ارسال می گردد

داراي نامه پیوست به شماره ش ر - 120672-1395 مورخ 1395/06/15 و تحت عنوان : با 
عنایت به اظهارات متقاضی مبنی بر تبدیل کنتور تک فاز به سه فاز ، نظر بر اینکه در اینگونه 

820
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تقاضاها ، که تخریب و نوسازي صورت نمی گیرد رعایت عقب نشینی ضرورتی نداشته و 
.رعایت عقب نشینی برابر ضوابط طرح تفصیلی ، فثط در هنگام نوسازي الزامی است

داراي نامه  تصمیم کمیسیون به شماره 1/95/15987 مورخ 1395/10/04 و تحت عنوان : 
مالک جهت ارائه مستندات دعوت به حضور با وصول آن گزارش تکمیلی تنظیم گردد در 

ضمن سوابق راي کمسیون در خصوص این ملک پیوست ، سپس پرونده جهت بررسی مجدد 
.در کمیسیون مطرح گردد

الزم به ذکر است که با توجه به بررسی سوابق کپی گزارش کارشناسی سال 1382 موجود می 
باشد که در آن به آراي کمیسیون نیز اشاره شده ولیکن کپی آراي کمیسون بدوي و تجدید 

.  .نظر سال هاي 1382 و 1383 در دسترس نمی باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی در صورت صالحدید نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 1396/02/27 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 
34.30 مترمربع از حد شرق و جنوب در تعریض خیابان 24 متري و کوچه 4 متري اصالحی و 

به مساحت تقریبی 16.91 مترمربع از حد غرب در تعریض خیابان 10 متري اصالحی می 
.باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 63.35  1.5
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/10/05 1/96/22239 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
فرهنگیان 2

 خ حافظ

1-2-10457-26-1-0-0 821

در خصوص اعتراض آقاي حمیدرضا فرزان نسبت به راي شماره 1.96.7592 مورخ 
96.9.4  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.75 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 25 مترمربع به مبلغ  135625000(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد و  
بیست و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 25  1.75
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 138 مورخ 92/06/04 به صورت 2/5 طبقه  و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 254.30 
مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 160374 مورخ 93/07/23 با زیر بناي 335.93 متر 

مربع و گواهی پایانکار به شماره 173000 مورخ 1393/10/21 با زیربناي 324.44 مترمربع 
صادر گردیده است. حالیه مالک پس از دریافت پایانکار اقدام به احداث 1 طبقه مازاد با 
احداث یک طبقه مازاد  به سطح :اسکلت بتنی و قدمت سال جاري به شرح ذیل نمودند

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید به 62.59 مترمربع
.ضمناً برابر ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد سطح 0.76 مترمربع

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

821

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه 

برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 420000000(چهارصد و  بیست میلیون ) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 24.82  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/23 1/96/22241 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 126 

زمینهاي 
جهاد

1-1-10515-7-1-0-0 82
2

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 487 مورخ 
83/10/30 به صورت 3 طبقه روي پیلوت و گواهی عدم خالف به شماره 12663مورخ 

93/5/5  و  پس از آن پایانکار بشماره 173353-94/03/11 می باشد حالیه پس از پایانکار 
صادره مالک اقدام به تبدیل انباري - که قسمتی از آن در زیرپله قرار دارد -  بسطح 24.82 

مترمربع به یک باب مغازه نموده که برابر ضوابط یک باب کسري پارکینگ تجاري خواهد 
داشت .الزم به ذکر است که مغازه مذکور به داخل فضاي مشاعی داراي درب بوده که باید 
. مسدود گردد .مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسماعیل شعبانیان و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم ؛ کاهش 

سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در همکف و طبقات اول تا چهارم و 
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام جمعاً بمساحت 168.44مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1414896000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهارده 

میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 168.44  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 1/96/22242 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10485-20-1-0-0 82
3

در خصوص احداث 9 باب انباري در زیرشیروانی به مساحت 44.26 مترمربع مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی (960/000 ریال) بمبلغ  106224000(یکصد و  شش میلیون و  دویست و  
بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 44.26  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 269.89 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ453,415,200(چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  پانزده هزار و  
دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 269.89  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص احداث بنا در طبقه پنجم به مساحت65.58 مترمربع(که از این مقدار 
39.68 مترمربع بصورت عدم رعایت 2 مترعقب سازي می باشد) و کاهش سطح راه 

پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 7.07 مترمربع مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 732312000(هفتصد و  سی و  دو میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال صادر 
و اعالم میدارد.

جریمه 72.65  3
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 602 مورخ 1391/12/23 به صورت 5.5 طبقه با رعایت عقب سازي 
در طبقه پنجم و در 10 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1483.58 مترمربع صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي 
:ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 25.90 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 103.60 مترمربع ( هر طبقه 25.90  -2

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 65.58 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 39.68  -3

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
احداث 9 باب انباري در زیر شیروانی به سطح 44.26 مترمربع -4

 توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 7.87 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -6
سطح 2.79 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 35.35 متر مربع ( هر طبقه 

7.07 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 269.89 متر مربع ( تبصره 7) -7

.با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

82
3

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 178.47  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/10/09 1/96/22245 تجدید 
نظر

علی اباد   
پوررجب

1-2-10216-16-1-0-0 82
4

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 73.02  3.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مطلب امینی نسبت به راي شماره 1.96.19271 مورخ 
96.9.26  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  1.5به 1 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 

25 مترمربع به مبلغ  84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 
دارد.  

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/09 1/96/22245 تجدید 
نظر

علی اباد   
پوررجب

1-2-10216-16-1-0-0 82
4

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي مستنداً به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  2به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 96.2 مترمربع به مبلغ  484848000(چهارصد و  هشتاد و  چهار 

میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 96.2  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 3  مورخ  95/3/27 
بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي 2 باب مغازه فاقد بالکن در 3 واحد مسکونی بهمراه 

زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي  563/9  متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام 
رسیده و

:برخالف مدلول پروانه داراي مغایرت بصورت 
اضافه بنا در همکف بمساحت 47/47 متر مربع-1

توسعه بناي دو واحد تجاري بمساحت 47/17 متر مربع (بصورت تبدیل پیلوت به مغازه)-2
و افزایش ارتفاع واحد هاي تجاري از 3/40 متر به 5/60 متر

احداث بالکن جهت واحد تجاري شماره 1 بمساحت 13/11 متر مربع (بمساحت 11/52 متر -3
مربع در حد 1/3 -بمساحت 1/59 متر مربع خارج از 1/3 )

احداث بالکن جهت واحد تجاري شماره 2 بمساحت 12/74 متر مربع (در حد 1/3)-4
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 94/94 متر مربع (هر طبقه 47/47 متر مربع)-5

احداث طبقه چهارم بمساحت 178/47 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-6
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-7

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند-8
(توضیح اینکه تعداد پارکینگ مورد نیاز 6 واحد بوده که وضع موجود 4 واحد تأمین گردیده 

همچنین در زمان صدور پروانه یکواحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت نموده اند.)
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 20/20 متر مربع (حذف انباري در زیرشیروانی)-9

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/26 متر مربع-10
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1395/10/06 و تجدید نظر مورخ 1396/10/09 میباشند 

 .ضمناv بمساحت 33/63 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند
.ضمناv داراي  پروانه مرحله دوم بشماره 278298 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

82
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، موجبی براي قلع بنا 
وجود ندارد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  
2,277,114(دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  هفت هزار و  یکصد و  چهارده) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.02  0.1
 

130000  , 1375
 , 1380
 , 1385

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22246 بدوي هاشمی  
بعثت چهارم

1-2-10342-9-1-0-0 82
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,250,000(چهار میلیون و  دویست و  پنجاه 
هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

85000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,478,069(پنج میلیون و  چهارصد و  
هفتاد و  هشت هزار و  شصت و  نه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 32.16  0.75
 

329063  , 1380
 , 1385

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت 
108 مترمربع که مالک بدون مجوز اقدام به احداث یک باب خانه دوبلکسی و یک سوئیت در 
همکف جمعا در دو واحد مسکونی بازیربناي 135.18 مترمربع نموده است، حالیه با توجه به 

:نقشه ارائه شده داراي تخلف به شرح زیر می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 40.23 مترمربع  باقدمت سال 75-که کال داخل تراکم -1

میباشد
توسعه بنا در همکف به سطح 58.34 مترمربع باقدمت سال 80-که از این مقدار 28.45 -2

مترمربع در حد تراکم میباشد
احداث بنا در نیم طبقه به سطح 36.61 مترمربع باقدمت سال 85-که از این مقدار 3-34.34

 مترمربع در حد تراکم میباشد
پس از آن مالک اقدام به تبدیل بخشی از همکف به سطح 58.34 مترمربع به یک سوئیت با 
ورودي مستقل و با قدمت سال 90 نموده است که بر این اساس  دو واحد کسري پارکینگ 

.دارد
.عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است

در کل به سطح 103.02 مترمربع در حد تراکم و 32.16 مترمربع خارج تراکم میباشد.قدمت 
.بنا با توجه به عدم وجود سوابق در کلیه موارد به صورت تخمینی میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/07/24 به سطح 22.15 مترمربع از عرصه و اعیان 

.در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

82
5

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي برخالف مدلول پروانه، تامل و تردید نیست و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا، لذا 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف، به مبلغ 121,766,400(یکصد و 
 بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 12.08  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22248 تجدید 
نظر

گلسار  
  خ106

1-1-10033-13-1-0-0 82
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی : به صورت آپارتمان مسکونی داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه اول می باشد 

.و خالفی مشاهده نگردید
ملک متشاکی :  ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام فونداسیون داراي پروانه 

ساختمانی به شماره 357 مورخ 94/12/27 و تمدید پروانه مورخ 1396/01/19 به صورت 5.5 
طبقه در 10 واحد مسکونی و بازیربناي 1494.7مترمربع می باشد. ملک فوق داراي اضافه بنا 

در همکف به سطح 12.08 مترمربع می باشد. ضمناً با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول 
تبصره 7 نمی گردد. حالیه شاکی در خصوص اضافه بناي ملک متشاکی و اینکه ساختمان 
متشاکی به طول 2.5 متر جلوتر از ساختمان ایشان در حال احداث بوده و باعث مسدود 

شدن نورگیري می شود ( الزم به توضیح است شاکی در حد 5% تخلف نموده ) درخواست 
رسیدگی و شکایت را دارند که در این خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می باشد. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

82
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

651,092,400(ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  نود و  دو هزار و  چهارصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 110.73  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/22249 تجدید 
نظر

بلوار  
شهداي 

گمنام بعد از 
پل هوایی  
نبش ك 

کاملیا

1-2-10142-9-1-0-0 82
7

بدیهی است با اجراي حکم اعاده به وضع اعیانات تجاري (دوباب مغازه)، موضوع 4 
قطعه کسري پارکینگ، منتفی می گردد و درخصوص 3 قطعه کسري پارکینگ 

باقیمانده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504000000

(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 127,848,000(یکصد و  
بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 76.1  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 11 مورخ 96/2/9 ارزش سرقفلی 
مکان موصوف را به مبلغ  2,648,520,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 

بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 529704000(پانصد و  

بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد و درخصوص 
دو باب مغازه دیگر، راي صادره مبنی بر اعاده به ضع مدلول پروانه، منطبق با موازین 

قانونی اصدار یافته و تایید می گردد.

جریمه 31.53  0
 

3360000  , 1394 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/23 1/96/22249 تجدید 
نظر

بلوار  
شهداي 

گمنام بعد از 
پل هوایی  
نبش ك 

کاملیا

1-2-10142-9-1-0-0 82
7

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 116.1 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراماً ملک فوق داراي سوابق گزارش تخلف ملک به شرح ذیل می باشد
(( مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي رأي کمیسیون ماده 5 و پروانه شماره 
403 مورخ 1392/12/18 به صورت 4 طبقه روي پیلوت، شامل 2 واحد مسکونی دوبلکس با 
زیربناي 392.8 متر مربع می باشد که برخالف مفاد پروانه و خارج از تراکم در حد اجراي 

نازك کاري به استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار به شرح مغایرت هاي 
 ذیل نسبت به پروانه صادره احداث گردیده است
 اضافه بنا در همکف به سطح 41.83 متر مربع -1

اضافه بنا به صورت تبدیل حیاط مشاعی و قسمتی از پیلوت به 3 باب مغازه جمعاً به  -2
سطح 94.36 مترمربع

کاهش بنا در طبقه اول به سطح 1.33 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 54.6 متر مربع ( هر طبقه 18.2 متر  -4

مربع )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در همکف به سطح 2.68 متر مربع و در طبقه اول به سطح 2.46 مترمربع و 
طبقات دوم و سوم هرکدام به سطح 2.94 مترمربع و طبقه چهارم به سطح 3.28 مترمربع ( 

مجموع طبقات به سطح 11.62 متر مربع )
 کاهش سطح زیر شیروانی به میزان 4.35 متر مربع -6

با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد و همچنین توسعه تجاري در  -7
.همکف در نتیجه 7 واحد کسري پارکینگ تجاري لحاظ می شود

الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم و چهارم از حالت ***
دوبلکس به یک واحد مستقل تبدیل شده بنا بر این، مساحت واحد طبقه دوم به سطح 

76.08 مترمربع بوده و مقدار 18.2 مترمربع اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 
57.88 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحد و مساحت واحد طبقه چهارم به سطح 76.42 
مترمربع بوده و مقدار 18.2 مترمربع اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 58.22 

***مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحد در فرم تحلیل لحاظ می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 76.10 متر مربع از خارج تراکم  -

استفاده نموده اند. ( تبصره 7 ) ))
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 192424- 1395 مورخ  ***

1395/09/21 مبنی بر اینکه با فرض اعاده 2 واحد تجاري جنوبی به مدلول پروانه و بررسی 
مجدد تعداد کسري پارکینگ ، برابر نقشه پیشنهادي ارائه شده گزارش تخلف فوق الذکر در 

:موارد شماره هاي 2 و 7 به شرح ذیل اصالح می گردد

82
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اضافه بنا به صورت تبدیل حیاط مشاعی و قسمتی از پیلوت به 1 باب مغازه به سطح 31.53 -
 مترمربع

با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد و همچنین تخریب 2 واحد تجاري و  -
تامین 2 عدد پارکینگ ، در نتیجه 3 واحد کسري پارکینگ  ( 2 واحد کسري پارکینگ 

.مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري ) لحاظ می شود
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,197,700(پنج 

میلیون و  یکصد و  نود و  هفت هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.89  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22253 بدوي گلسار 
پستک بلوار 
معین  16بن 
بست6متري

1-1-10124-515-1-0-0 82
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 112 مورخ 1395/12/01به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 635.02 مترمربع  صادر گردیده و در مرحله اتمام فونداسیون بدون خالف  

پروانه احداث بنا مرحله دوم  دریافت نموده اند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله 
سفتکاریست و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه 

: می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح  1.25مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 2.64  مترمربع (هر کدام 0.88  مترمربع ) -
. ضمنا اضافه بناهاي مذکور کمتر از 5% می باشد -

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد و اجراي آن تا زمان پایانکار الزامیست -
رعایت سه باب پارکینگ می گردد در خصوص پارکینگ هاي اضافه پس از جانمایی در  -

.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله سوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می   

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم زهرا ابوالفضل زاده موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً  بمساحت 

128.12 متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 860966400
(هشتصد و  شصت میلیون و  نهصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 128.12  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 1/96/22254 بدوي بلوار  
دیلمان   

آذر اندامی 
ك بهاران

1-1-10431-19-1-0-0 82
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در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 30.86 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ51,844,800(پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد)  
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 30.86  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 257 مورخ 1394/12/15 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 344/55 
متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله 

.سفت کاري میباشد
طبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف 26/21 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 101/91 متر مربع (هر طبقه 33/97 متر مربع )-2
کاهش زیرشیروانی بمساحت 22/34 متر مربع بدلیل حذف انباري-3

 افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-4
.بدلیل افزایش تعداد واحد کد 33 بمساحت 90/24 متر مربع ( طبقه سوم ) لحاظ میگردد

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 30/86 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5
اعطایی

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-6
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص کنسول  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 536524800

(پانصد و  سی و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 39.92  4
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22257 تجدید 
نظر

بلوار گلسار  
 نبش خ 110

1-1-10177-1-1-0-0 83
0

در خصوص مساحت  50 متر مربع کسري پارکینگ با توجه به اینکه متراژ مورد نظر در 
راي بدوي لحاظ نشده بود لذا قابل طرح نبوده و بصورت پرونده بدوي جدید مجددا به 

کمیسیون ارسال گردد. 

سایر 50  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و 
سقف و آجرچینی داراي پروانه ساختمانی به شماره 454 مورخ 93/12/28 و اصالح پروانه 

مورخ 95/06/18 میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم 
 به صورت احداث کنسول به سطح 39.92 مترمربع در طبقه دوم می باشد.که بر این اساس 2

. واحد کسري پارکینگ تجاري دارد.درخصوص احداث کنسول داراي شکایت میباشد
.رعایت ارتفاع طبقات مطابق مدلول پروانه در زمان پایانکار الزامی می باشد

متراژ دقیق واحدهاي تجاري و تعداد پارکینگ موردنیاز با پیشرفت عملیات ساختمانی و 
.ارائه نقشه برداري از سوي مالک ممکن میباشد

الزم به ذکر است بانک در حال بهره برداري بوده و سایر واحدهاي تجاري در حال احداث و 
.در مرحله دیوارچینی میباشد

مراتب با توجه نامه به شماره 164375 کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك از سوي 
.مالک و بروزرسانی جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست 

و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  

609840000(ششصد و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 66  2.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22258 بدوي گلسار خ  
140 بعداز 
بیمارستان 

گلسار

1-1-10187-41-1-0-0 83
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
295 مورخ 1394/12/24 به صورت 3.5 طبقه در 1 واحد مسکونی با زیربناي کل 763.8 

مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 309353 مورخ 1396/03/30 در مرحله سقف اول 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي بوده و برابر نقشه هاي 

:معماري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف و اول و دوم هرکدام به سطح 0.3 مترمربع ( جمعاً به سطح 0.9  -1

مترمربع )
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 66 مترمربع -2

ضمناً  در اجرا قسمت زیر شیروانی شامل اطاقک آسانسور و راه پله به بام حذف گردیده 
.است

.رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 

.ماده صد می باشد
الزم به توضیح است با توجه به میزان تخلف بیش از 5% و اعالم نشدن تبصره 7 ، در نتیجه 

.به سطح 16.83 مترمربع داراي مازاد تراکم زمان پروانه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

83
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 289119600(دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  نوزده 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.17  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 1/96/22262 بدوي علی آباد  
مسجد 

هاشمی خ 
13آبان بهار

1-2-10236-42-1-0-0 83
2

در خصوص   37.44  متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 37.44  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به 
شماره 180 مورخ  1395/12/28  و بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در6 واحد مسکونی و 

انباري در زیرشیروانی به مساحت کلی 883.77 مترمربع می باشد و در مرحله اتمام  بتن 
ریزي فونداسیون و میلگرد هاي ستون هاي انتظار طبقه همکف بدون خالف داراي پروانه 

مرحله دوم می باشد حال با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله شروع سفتکاري 
: با استناد به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح  1.05 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح  3.15  مترمربع (هر کدام 1.05  مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 43.31 مترمربع که از این مقدار بسطح 42.26 مترمربع عدم  -
. رعایت 2 متر عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 1.66 مترمربع  -
1.45+0.07*3))

کاهش بنا در زیر شیروانی  بسطح 0.63 مترمربع ضمنا تعداد انباري ها از 6 به 8 افزایش  -
. یافته است

افزایش تعداد واحد از 6 به 7 که مشمول 37.44 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد در  -
. طبقه  چهار می گردد

. رعایت 7 باب پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي باز می گردد و بسطح 48.36 مترمربع کمبود فضاي  سبز دارد -

. دسترسی به زیر شیروانی فقط از یک طرف میسر می باشد -
.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط الزامیست -

حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله سوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می   
.گردد

.

83
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه 

به اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و نظر به قدمت بنا، ضرورت 
قلع آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، 
به مبلغ  2176200(دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 133.92  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/17 1/96/22265 بدوي کوي 
حسینی 
کوچه 56

1-1-10699-2-1-0-0 83
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي بدون مجوز خارج از تراکم مجاز، با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 641,875(ششصد و  
چهل و  یک هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 7.9  0.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ششدانگ یک قطعه زمین  داراي فروشنامه عادي که برابر آن 
بسطح عرصه 167.40 متر مربع می باشد که مشتمل بر اعیان خالف ساز بصورت یک باب 

خانه ویالیی دوبلکسی شامل همکف بسطح 106.44 متر مربع و طبقه اول بسطح 35.38 متر 
مربع می باشد. قدمت اعیان با توجه به تاریخ نصب کنتور برق سال 1378 می باشد و با 

مصالح بلوکی بوده و بسطح 7.9 متر مربع خارج از تراکم می باشد. به استناد خط پروژه 12 
مورخ 96/9/25 بسطح 21.01 متر مربع از عرصه در تعریض قرار دارد. با توجه به اخطاریه 

دبیرخانه کمیسیون ماده صد درخواست رسیدگی را دارند. مراتب جهت صدور دستور  تقدیم 
 .می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 211948800(دویست و  یازده میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.54  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22267 بدوي بلوار  
دیلمان 
انتهاي 

 بوستان 14

1-1-10482-13-1-0-0 83
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  525 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1322.9 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 0.08 مترمربع ( ضمن  کاهش سایبان  -1
پارکینگ بسطح 1.32)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 0.28 مترمربع ( هر  -2
طبقه 0.07 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 16.44 متر مربع بدلیل عدم رعایت  -3
عقب سازي

توسعه زیر شیروانی بسطح 6.29 متر مربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقه اول به سطح 1.49 متر مربع و در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 

6.96 مترمربع ( هر طبقه 1.74 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 37.46 متر مربع در همکف و بسطح 195.07 متر مربع در  -6
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند، اما با توجه به اینکه کل تخلف انجام شده کمتر از 

.5 درصد زیر بناي مجاز پروانه بوده لذا مشمول خالف نمی گردد
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

83
4

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 316,800(سیصد 

و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 5.76  1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22268 بدوي حسین 
آباد-کوچه 
فرزانه-فرع

ي دوم

1-2-10347-2-1-0-0 83
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

390,995(سیصد و  نود هزار و  نهصد و  نود و  پنج) ریال صادر می گردد.

جریمه 71.09  0.1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22268 بدوي حسین 
آباد-کوچه 
فرزانه-فرع

1-2-10347-2-1-0-0 83
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه قدیمی داراي سرویس بهداشتی  قدیمی در حیاط با مساحت عرصه 110.20 مترمربع با 
قدمت سال 57 می باشد که از بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است.حالیه مالک بدون مجوز 

اقدام به دیوارگذاري به طول 1.5 متر و با ارتفاع 2 متر در ایوان با قدمت سال 93و تبدیل 
.خانه ویالیی به دو واحد مسکونی با ورودي مجزا نموده است

.که در صورت ابقاء دیوارگذاري داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/09/30 به سطح 12.95 مترمربع در تعریض معابر 

.6 و 6 متري قرار دارد
.به سطح 71.09 در حد تراکم و 5.76 مترمربع خارج تراکم دارد

مراتب باتوجه به نامه به شماره 161696 مورخ 96/08/14 دبیرخانه کمیسیون ماده صد جهت 
.صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، با اعمال ضریب 1.5 

برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 484848000(چهارصد و  
هشتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 96.2  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 1/96/22269 بدوي رشتیان خ  
شهید 
رجائی 

پشت بن 
   بست 44

1-2-10680-5-1-0-0 83
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 288 مورخ 93/12/11 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 503.55 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 24.05 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 72.15 مترمربع (هر طبقه 24.05 مترمربع)-2

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی می باشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

83
6

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، ضمن نقض راي بدوي، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي خارج از مدلول پروانه در همکف، به 
مبلغ 28,123,200(بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.37  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22270 تجدید 
نظر

فاز دو معلم 
کوي نبوت 
کوچه نبوت 

یک (بن 
بست 6 
متري)

1-2-10192-23-1-0-0 83
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 26 مورخ 
1396/05/07 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 473/72 متر مربع 
صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري همکف میباشد.(بتن ریزي انجام نشده)
 8/37 vطبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بناي بمساحت حدودا

.متر مربع میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/09 1/96/22272 تجدید 
نظر

فخب کوچه 
شهید 

نوروزي 
کوچه 25

سمت راست

1-1-10372-689-1-0-0 83
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي بدون مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر 

به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 121,675,000(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.5  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی داراي فروشنامه عادي به سطح عرصه 
112.36مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی برابر نقشه هاي معماري ارائه شده 
به سطح 78.5 مترمربع ( با توجه به کاربري کالً خارج تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. اسکلت 

ساختمان بتنی و قدمت آن حدود 2 سال ( 1394 ) می باشد. ضمناً داراي 1 واحد کسري 
پارکینگ می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/07/29 فاقد عقب نشینی می 

باشد. ضمناً برابر نامه شرکت آب منطقه اي گیالن به شماره 96/904/11789 مورخ 
1396/07/25 یک رشته آبی در حد غربی و جنوبی وجود دارد که به استناد نامه شماره 

2463/11 مورخ 1396/07/23 امور آبیاري مرکزي گیالن ، به لحاظ آبیاري غیر فعال لیکن 
.جمع کننده آبهاي سطحی می باشند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث 
بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به موقعیت ملک و 

اینکه تخریب ساختمان، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، لذا با 
نقض راي کمیسیون بدوي مبنی بر تخریب، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  964152000(نهصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  

پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 191.3  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22274 تجدید 
نظر

علی اباد  
 نبوت

1-2-10183-99-1-0-0 83
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15,876,000(پانزده میلیون و  هشتصد 
و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.45  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22274 تجدید 
نظر

علی اباد  
 نبوت

1-2-10183-99-1-0-0 83
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 240 مورخ 1394/12/05 و تمدید 
پروانه مورخ 1395/11/27 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه 

زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 536/73 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
.گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60 % و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف بمساحت 30/89 متر مربع (حذف سایبان بمساحت 8/5 متر مربع)-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 157/56 متر مربع (هر طبقه 39/39 متر مربع)-2
کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 25/04 متر مربع (حذف انباري در زیرشیروانی)-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/65 متر مربع و طبقات -4
بمساحت 2/2 متر مربع (هر طبقه 0/55 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 9/45 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-5
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/09 و پرونده در واحد 
.خالف میباشند

توضیح اینکه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم (همزمانساز) در همکف بمساحت 8/5 متر 
.مربع بدلیل حذف سایبان میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به پایان رسیده است.(بروز  ******

رسانی)
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ322.49متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 10مورخ 1396/04/22مبادرت 

به احداث بصورت 2.5 طبقه در 4 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده بر 
خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهار نظر می گردد..

جریمه 322.49  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 1/96/22281 بدوي بلوار قلی  
پور  پشت 
پمپ بنزین 
صادقی نژاد

1-2-10488-384-1-0-0 84
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1069686000(یک میلیارد و  شصت و  نه میلیون و  ششصد و  
هشتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 172.53  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 10 مورخ 1396/04/22 به صورت 2.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 322.49 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 57.51 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 115.02 مترمربع ( هر طبقه 57.51 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 18.33 مترمربع -

الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ پروانه 
.به سطح 322.49 به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و حسب مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 

خصوص  توسعه بناي تجاري حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  1,944,000(یک میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 2.56  2.5
 

303750  , 1383 توسعه بناي تجاري 1396/10/23 1/96/22282 بدوي علی آباد  
سه راه 

احمدیان 0

1-2-10087-41-1-15-0 841

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طی بازدید میدانی بصورت یکباب مغازه که با توجه به بنجاق ارائه شده 
.بصورت سرقفلی یک باب انباري به مساحت 12.96 مترمربع و قطعه 15 تفکیکی می باشد
الزم به ذکر است که سند مالکیت ارائه نگردیده است و مجموعه ساختمان داراي پروانه و 

.پایانکار می باشد
مجددا الزم به ذکر است که با توجه به بررسی سوابق و آراي کمیسیون ماده صد میزان 

پرداختی خالف مغازه فوق الذکر 10.40 مترمربع می باشد که حالیه با توجه به نقشه تفکیکی 
. و صورت مجلس تفکیکی مساحت مغازه 12.96 مترمربع می باشد

بنا به اظهار نظر مالک خالف مابه التفاوت آن پرداخت شده که نیاز به اظهار نظر واحد خالف 
.ساختمانی می باشد

از مغازه فوق بصورت آرایشگاه مردانه استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 
.1*2 ) متر می باشد..مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

841

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست. با توجه به قدمت بنا ، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی ، به مبلغ  4396781(چهار میلیون و  سیصد و  نود و  شش هزار و  
هفتصد و  هشتاد و  یک) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.3  0.5
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22283 بدوي چمارسرا  
داناي علی 
ك انام ك 

دوم

1-2-10383-147-1-0-0 84
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی داراي سند مالکیت سال 1346 که 
مساحت عرصه در آن قید نگردیده داراي اعیان به سطح حدود 75.10 مترمربع که برابرسند 
داراي نقل و انتقال درسال79و سوابق در پرونده درآمدي می باشد. الزم به توضیح است یک 

قطعه زمین در مجاورت ملک فوق قرار دارد که برابرخط عادي ازمالک مجاورخریداري 
گردیده و حالیه مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا ( یک چشمه اطاق ) به سطح 19.30 

مترمربع با قدمت حدود 10 سال ( 1386 ) روي آن نموده و ضمیمه پالك فوق گردیده است.  
ضمناً کل عرصه وضع موجود به سطح 103.70 مترمربع می  باشد. برابر خط پروژه شماره 13 

مورخ 1396/09/14 به سطح 16.93 مترمربع از وضع موجود در حد شمال در تعریض بن بست 
6 متري  می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست 

و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  321081600
(سیصد و  بیست و  یک میلیون و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 47.78  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22284 بدوي بلوار شهید  
انصاري(مهر 

ایین)  
ولیعصر

1-1-10256-7-1-0-0 84
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 392,683,200(سیصد و  نود و  دو میلیون و  ششصد و  
هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 233.74  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 251 مورخ 94/12/12 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 9 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1309.30 مترمربع میباشد که مورخ 95/11/24 تمدید گردیده است. از 
بابت اضافه بنا در مرحله سقف اول داراي سوابق در واحدجلوگیري از تخلفات ساختمانی و 
راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد. حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -
مفید به سطح 3.71 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 3.02 

مترمربع میباشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -

مفید به سطح 2.99 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 0.20 
مترمربع میباشد

اضافه بنا در طبقه دوم و سوم به سطح 34.18 مترمربع (هرطبقه 17.09 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله وافزایش آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 5.98 مترمربع  -

(هرطبقه 2.99 مترمربع)
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 17.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 44.74 مترمربع  (که از این مقدار 27.65 مترمربع عدم  -
رعایت عقب سازي میباشد)

اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 9.11 مترمربع -
افزایش واحدهاي مسکونی از 9 به 10 واحد مسکونی که مازاد برتراکم ناشی از آن (با توجه به 

کاهش واحدها درطبقه اول و دوم و افزایش واحدها در سایر طبقات ) 262.44 مترمربع 
.میباشد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 34.44 مترمربع و در طبقات به سطح 199.30  -
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد و از این بابت داراي راي 
.کمیسیون ماده صد میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

84
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات همکف الی چهارم، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2308908000(دو میلیارد و  سیصد و  هشت میلیون و 
 نهصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 274.87  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 1/96/22289 تجدید 
نظر

چهار راه   
گلسار 

خیابان نواب 
بن بست 

وحید

1-1-10308-81-1-0-0 84
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 105,336,000(یکصد و  پنج میلیون و  
سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.7  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به صدور حکم در خصوص اعاده واحد هاي تجاري به وضع پیلوت، مقدار 
کسري پارکینگ از ده قطعه به چهار قطعه کاهش می یابد (به استناد گزارش 

کارشناس مورخ 96/10/5) که با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در 
پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي 
کسري چهار قطعه پارکینگ با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 672000000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 150  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 30.9  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، و نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، حکم به پرداخت  

جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد پنجم، به مبلغ 
2,059,948,800(دو میلیارد و  پنجاه و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 204.36  3
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره  368 مورخ 93/12/28 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 765/40 متر مربع (با 

.استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد زیر 

:گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف به کسر سایه کنسول بمساحت 9/23 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از پیلوت به 4 واحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 65/91 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 265/64 متر مربع (هر طبقه بمساحت 66/41 متر -3

مربع)
(توضیح اینکه از این مقدار بمیزان 22/32 متر مربع در هر طبقه مربوط به احداث کنسول 

غیر مجاز بسمت معبر میباشد.)
طبق پنجم بمساحت 204/36 متر مربع بعنوان طبقه مازاد (بمساحت 22/32 متر مربع -4

بصورت کنسول غیرمجاز)
کاهش سطح زیرشیروانی بمساحت 29/11 متر مربع (انباري احداث نگردیده)-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 62/70 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
 اعطایی

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 10 واحد-7
توضیح اینکه با توجه به افزایش تعداد واحد در طبقه چهارم از یکواحد به دو واحد مسکونی 

.مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 30/90 متر مربع میباشد
تعداد 6 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 4 واحد کسري پارکینگ تجاري-8

موارد مذکور به کمیسیون اعالم گردیده و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه 
به تصمیم اعضا (اعالم وضعیت کسري پارکینگ با فرض اعاده واحد هاي تجاري به مسکونی 

.(پیلوت))درخواست رسیدگی و بررسی دارند
توضیح اینکه با فرض اعاده واحد هاي تجاري به پیلوت و فرض احداث درب با عرض مجاز در 
حد شرق همچنین با توجه به جانمایی ارائه شده پارکینگ (نقشه برداري پیوست) تعداد 4 

.واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

84
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  290,228,400
(دویست و  نود میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 38.39  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22302 بدوي معلم جنب 
استانداري 

کوچه 
هاشمی

1-2-10690-75-1-0-0 84
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 80 مورخ 1396/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 540.52 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 38.39 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را 
.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
39816000(سی و  نه میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 23.7  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/22304 بدوي میدان 
شهیدسرگل 
 ك8متري 
  فاقد نام

1-2-10193-139-1-0-0 84
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات بمساحت 33.24 
مترمربع  با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان ،  و در خصوص تغییر 

جانمایی بمساحت 111.60مترمربع با اعمال ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 
راي به جریمه به مبلغ355017600(سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هفده هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 144.84  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  480 مورخ  91/11/2 با زیر بناي کل  407.6 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر شیروانی 
و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده و یک بار نیز تمدید گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و 
خارج از عمق 60% اقدام به تغییر جانمایی نموده که با این کار عمق حیاط خلوت را از 2 متر 

به 5.55 متر افزایش داده است، لذا به عمق 3.55 متر خارج از طول 60 در صد ناشی از تغییر 
جانمایی احداث نموده است که در این حالت به سطح 27.90 متر مربع در هر طبقه افزایش 

بناي خارج از طول 60 در صد صرفاً ناشی از تغییر جانمایی و بدون افزایش سطح خواهد 
:داشت که تخلفات به شرح زیر خواهد بود

خارج از عمق 60% به طول حدود 4.55 متر که از این مقدار به عمق 3.55 متر ناشی از  -1
تغییر جانمایی بنا بدون افزایش بنا خواهد بود

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 36.21 مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
8.31 متر مربع افزایش مازاد بر پروانه بوده و بسطح 27.90 متر مربع صرفاً بدلیل تغییر 

.جانمایی می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 108.63 مترمربع ( هر  -3
طبقه 36.21 متر مربع)   که از این مقدار بسطح 24.93 متر مربع افزایش مازاد بر پروانه بوده 

.و بسطح 83.7 متر مربع صرفاً بدلیل تغییر جانمایی می باشد
در هنگام صدور پروانه بسطح 23.7 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی خارج از 25  -4

درصد استفاده نموده است. ( تبصره 7)
.رعایت پارکینگ می گردد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب بازگشت به نامه  شماره 162090 مورخ  

.96/8/14 دبیرخانه کمیسیون ماده صد، جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
عملیات در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید.*** جهت بروز  ***

***رسانی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه در همکف، با اعمال 

ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 450,576,000
(چهارصد و  پنجاه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 53.64  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 1/96/22313 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
بلوار ش 
 انصاري

1-1-10241-53-1-0-0 84
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه مرحله اول ساختمانی به شماره 109 
مورخ 1396/08/15 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت  شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 

770.61 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد اتمام بتن ریزي فونداسیون و میلگرد 
انتظار ستون همکف میباشد.که مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه 

معماري وضع موجود داراي افزایش بنا در همکف بسطح 38.43 مترمربع میباشد الزم به 
توضیح است با توجه به حذف سایه کنسول کل مساحت سایه کنسول در زمان پروانه به 

مساحت 15.21 مترمربع جزء تخلف بصورت بناي خارج سطح اشغال میباشد. ضمناً  رعایت یا 
عدم رعایت فضاي باز و فضاي سبزملک مورد نظر پس از مشخص شدن تعداد واحد ها در 

مراحل بعدي متعاقباً قابل بررسی خواهد بود.درخواست صدور پروانه مرحله دوم را 
  .دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

 حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون 
مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر 

نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  

201,936,000(دویست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 24.04  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 1/96/22314 تجدید 
نظر

اسماعیل  
آباد پشت 

مسجد امام 
رضا جنب 

کوچه پنجم

1-1-10498-12-1-0-0 84
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 93 مورخ 1396/07/26 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 488.85 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 24.04 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را 
.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

84
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 52500000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا 
تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/12 1/96/22315 تجدید 
نظر

ابتداي  
شهید قلی 
پور روبروي 

بریدگی 
جنب 

مشاورامال
ك کیمیا

1-1-10346-57-1-0-0 84
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 196,455,000(یکصد و  نود و  شش میلیون و  چهارصد و  
پنجاه و  پنج هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 37.42  2.5
 

2100000  , 1396 توسعه بناي تجاري
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابرسند مالکیت بصورت  ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر دو باب 
مغازه بمساحت 159.46مترمربع که داراي پروانه ساختمانی بشماره 334 مورخ 76/08/25 و 

پایانکاربشماره 2540 مورخ 77/02/66 میباشد..شایان ذکر است ملک مذکور در خصوص 
استفاده از واحد مسکونی بصورت دفتر پیشخوان دولت داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 

95/06/24 و اعاده به وضع سابق بوده که مالک نسبت به جمع آوري دفتر پیشخوان اقدام 
نموده و سپس برابر نقشه برداري وضع موجود ارائه شده از بابت مابه التفاوت زیربنایی 

یکدست ساز در واحد مسکونی بسطح 13.41 مترمربع با قدمت سال 1358 و توسعه تجاري 
یکدست ساز بسطح 2.26 مترمربع و توسعه بالکن یکدست ساز بسطح 1.60 مترمربع با 

قدمت سال 1376 داراي سوابق  گزارش کارشناسی  بوده که با گزارش مذکور داراي مجوز 
.تعمیرات کلی و اساسی بشماره 281113 مورخ 1395/09/07 میباشد

الزم به توضیح است پس از دریافت مجوز تعمیرات حالیه طی بازدید میدانی و برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار در محل 2 باب مغازه تبدیل به یکباب گردیده و 

:مالک اقدام به توسعه بنا  بشرح ذیل نموده اند
افزایش بناي تجاري  مغازه بسطح 13.32 مترمربع که از این مقدار بسطح 10.62 مترمربع -1
بصورت تبدیل مسکونی به تجاري بوده و مابقی بسطح 2.70 مترمربع بصورت توسعه تجاري 

.در حیاط میباشد
 افزایش بالکن تجاري بسطح 24.10 مترمربع-2

شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت کل زیربناي تجاري(بالکن ومغازه) در زمان -3
پایانکار بسطح 48.06 مترمربع بوده و با توسعه بناي فوق الذکرمساحت آن 85.48 مترمربع 
بوده و مجاز به  M111 شده است حال با توجه به اینکه ملک مورد نظر در حال حاضر با کاربري

داشتن بالکن بصورت حداقل  30%  مساحت مغازه میباشد و طبق ضوابط مساحت بالکن 
مجاز در محاسبه تعداد پارکینگ تاثیر نداشته است بنابر این  با توجه به اینکه قبالً از بابت 
بالکن بسطح 11.60 مترمربع داراي پایانکار بوده حالیه بکسر مساحت بالکن قدیمی مذکور، 

.بناي تجاري با مساحت 73.88 مترمربع ،1 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت
برابر خط پروژه بشماره 3-1 مورخ 1395/08/10 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی بسطح 

تقریبی 13.40مترمربع میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور بسطح 1.30 مترمربع اعیانی 
مغازه وجود دارد.الزم به توضیح است طبق مجوز تعمیرات کلی با توجه به تعمیرات انجام 

شده بصورت کلی مالک میبایست رعایت عقب نشینی نماید اما در محل رعایت عقب نشینی 
صورت نگرفته و مقدار مذکور همچنان در تصرف مالک میباشد.حالیه مالک درخواست 

پرداخت جریمه تخلف انجام شده را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 
.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را  با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  

98,184,800,000(نود و  هشت میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشتصد 
هزار )ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 7880  3.5
 

3560000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/22318 تجدید 
نظر

ایستگاه  
انزلی 

فرودگاه بین 
المللی 
سردار 
جنگل 
 رشت

1-1-10398-17-1-0-0 85
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي  ,و با توجه به اینکه مدیر کل محترم فرودگاههاي رشت هیچ گونه مدارکی 
دال بر مجوز پروانه ساختمانی از بخشداري یا شهرداري ارائه ننموده است و فرودگاه 

رشت در محدوده قانونی شهر واقع شده است لذا مشمول دریافت پروانه ساختمانی از 
شهرداري می باشد و نظر به عدم دریافت پروانه راي به جریمه ،  مشارالیه را  با ضریب 
3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  1,469,720,700(یک میلیارد و  چهارصد و  
شصت و  نه میلیون و  هفتصد و  بیست هزار و  هفتصد)ریال جریمه در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 6085.8  3.5
 

69000  , 1349 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده بصورت فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت که دراجراي ماده 9
قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 47/09/07 ونیز حسب مجوزشماره الف/80/1/5826 
مورخ92/03/01 صادره از ساتانداري محترم گیالن درخصوص تجددي ممیزي شهر رشت 
وبرابردستور شهردار محترم رشت بشماره نامه 58577مورخ94/04/25 باتوجه به عدم 

همکاري وپاسخی مناسب کلیه گزارش هاي زیربنایی ذیل بصورت علی الراس وتقریبی اعالم 
گردیده است ودر صورت ارائه نقشه برداري وضع موجود ونقشه هاي معماري کل اعیانات 

:فرودگاه قابل به بررسی خواهد بود

اعیانات قدیمی حدودآ بمساحت 6085.80مترمربع با قدمت45سال که شامل سالن قدیمی -1
فرودگاه وموتور خانه وکالنتري وخانه هاي سازمانی وساختمان فنی واآش نشانی وپست 

فشاري قوي و انبارها و پارکینگ اتومیبل وساختمان فنی فرودگاه بوده که دراین خصوص 
 .مجوزي ارائه نگردیده است

اعیانات وسایت فرودگاه باقدمت تقریبی  3سال به مساحت 7880مترمربع که شامل سالن -2
جدیداالحداث فرودگاه وساختمان جدید اداري ودیگر ساختمان هاي تاسیساتی وانبارهاي 

جدید بوده ومجوز احداثی ارائه نگردیده است.حالیه باتوجه به فاقد کاربري کل زیربناي فوق 
.الذکرخارج تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی  جهت تهیه فیش عوارض تخلفات ساختمانی و  ***
****.درآمدي میباشد

85
0

درخصوص عدم رعایت مقررات ایمنی مبحث حریق، بدیهی است شهرداري به تکلیف 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/10/12 1/96/22320 تجدید 
نظر

خ. شهید  
رجایی  بن 
بست 44 

اول

1-2-10122-25-1-0-0 85
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 287,464,800(دویست و 

 هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 171.11  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 2 برابر 

تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه جمعاً به مبلغ  
1,411,670,400(یک میلیارد و  چهارصد و  یازده میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  

چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 210.07  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/12 1/96/22320 تجدید 
نظر

خ. شهید  
رجایی  بن 
بست 44 

اول

1-2-10122-25-1-0-0 85
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 157 مورخ 1394/09/18 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 633.2 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به سطح 33.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 163.48 مترمربع ( هر طبقه 40.87  -

مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 46.55 مترمربع با توجه به حذف انباریها -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.45 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

10.56 متر مربع ( هر طبقه 2.64 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 171.11متر مربع ( تبصره 7) -

الزم به توضیح است به دلیل افزایش تعداد درب جهت تامین پارکینگ شماره 4 ، با  ***
توجه به نامه شماره ش ر - 39518 - 1394 مورخ 1394/03/27 معاونت شهرسازي و 

معماري ، به دلیل اینکه جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري 
حاصل نمی گردد، تغییرات در این حد قابل اغماض بوده و به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه، 

..عوارض یک واحد کسري پارکینگ توسط واحد درآمد محاسبه خواهد شد
*********************************************************

**
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1396/10/12 مبی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

85
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  230,580,000
(دویست و  سی میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.5  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22326 بدوي صفاري -   
مویدي- 
دومین 

پالك سمت 
راست

1-2-10049-12-1-0-0 85
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  اتمام فونداسیون و میلگرد 
هاي انتظار ستون طبقه همکف  که داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  به شماره 136  مورخ 
1396/09/27 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد 
مسکونی و سلیبان به مساحت 11.40 مترمربع و به مساحت کلی 660.07  مترمربع صادر شده 
و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به 

.مساحت 30.50 مترمربع در همکف می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به گزارش کارشناسی  شهرداري منطقه مبنی بر اینکه کسري پارکینگ نیاز به 
نظریه ارشادي معاونت شهرداري مربوطه داردو بنا به گزارش کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره 176415مورخ 95/8/27مبنی بر اینکه  دو باب پارکینگ در 
محوطه مسقف تامین نموده است لذا گزارش مربوطه در خصوص کسري پارکینگ قابل 

استماع نمی باشد. 

سایر 25  0
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/12 1/96/22327 بدوي میدان  
جهاد 

مجتمع 
فرهنگیان 
ساختمان 

یس

1-2-10450-26-1-1-0 85
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ساختمان مذکور بصورت دوطبقه بر روي پیلوت داراي پروانه و پایانکار 
میباشد.ساختمان در مرحله بهره برداري بوده و داراي دوباب مغازه درهمکف فاقد فعالیت 

شغلی که از بابت مغازه اول بمساحت 16.28 مترمربع و یکواحد کسري پارکینگ داراي راي 
تجدیدنظر کمیسیون ماده صد مورخ 94/12/15 میباشد که پرونده مختومه گردیده است و از 
بابت مغازه دوم بمساحت 16.28 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي به شماره 

. 18845 مورخ 95/11/02 میباشد
: برابر بازدید بعمل آمده مالکین برخالف مدلول پروانه 

اقدام به تبدیل بخشی از پارکینگها و محوطه مشاعی در پیلوت به دو باب مغازه هرکدام -   
بسطح 16.28مترمربع  و تامین دو واحد پارکینگ در محوطه مشاعی که یکی از آنها براساس 

ضوابط طرح تفصیلی مورد تایید نمیباشد و درخصوص دیگري باتوجه به نقشه تفکیکی، 
پارکینگ موردنظر در محوطه مشاعی تامین شده نیاز به نظریه ارشادي معاونت محترم 

.میباشد
نصب بدون مجوز درب کرکره اي در محوطه حیاط عالوه بر درب پارکینگ در امتداد -   

 مغازه هاي احداثی
باتوجه به آراي صادره که بر مبناي نظریه کارشناسی رسمی دادگستري میباشد نظر به اینکه 

کارشناس رسمی حداقل مساحت پارکینگ را 5*2.40 متر اعالم نموده و با ضوابط طرح 
تفصیلی مغایر میباشد در صورت تایید یک واحد پارکینگ در محوطه مشاعی از سوي 

.معاونت محترم، داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر میباشد
مراتب باتوجه به درخواست استعالم شرکت آب و فاضالب جهت صدور اوامر مقتضی به 

.حضورتان تقدیم میگردد

85
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست 

و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  84025500

(هشتاد و  چهار میلیون و  بیست و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.21  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22328 بدوي گلسار  خ  
استاد معین  

16

1-1-10438-44-1-0-0 85
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص طبقه مازاد سوم و چهارم، حکم به پرداخت جریمه 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,058,185,000(یک میلیارد و  
پنجاه و  هشت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 136.54  2.5
 

3100000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره   216 مورخ  94/11/17 با زیر بناي کل  278.82 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 0.7 مترمربع -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 0.7 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم به سطح 0.7 مترمربع -3

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 77.57 متر مربع -4
احداث یک طبقه مازاد دیگر بصورت زیر شیروانی بسطح 58.97 متر مربع -5

با توجه به اینکه کالً بصورت یک واحد مسکونی در 4طبقه تبدیل یافته لذا کلیه راه پله  -6
هاي مشاعی در نقشه هاي اولیه پروانه به راه پله اختصاصی تبدیل یافته و بصورت تبدیل راه 
پله به بناي مفید بسطح 52.11 متر مربع در طبقات همکف، اول و دوم جز اضافه بناي تراکمی 

محاسبه می گردد. ( هر طبقه 17.37 متر مربع)
 .سازه بصورت بتنی بوده اما راه پله ها بصورت فلزي اجرا گردیده است -7

.رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

85
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و ازطرفی 
باتوجه به گزارش کارشناس که اشاره شده تمامیت ملک داخل تراکم مجاز می باشد و 

موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم ، به مبلغ  8,784,240(هشت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  
دویست و  چهل) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86.12  0.1
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22345 بدوي سیاه   
اسطلخ -  خ 

شهید 
حجتی -  
کوچه 81

1-2-10145-160-1-0-0 85
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي بصورت یک باب خانه مسکونی 
نسقی که مالک بدون مجوز با مصالح بلوکی مبادرت به احداث آن نموده است .مساحت 

.اعیان طبق نقشه برداري ارائه شده 86.12 مترمربع می باشد
.مساحت عرصه طبق نقشه برداري 186.97 مترمربع می باشد

 براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 1396/09/14 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 12.36 

.مترمربع در تعریض کوچه 6 متري و خیابان 90 متري اصالحی آتی می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

.کل اعیان به مساحت 86.12 مترمربع ،  داخل تراکم می باشد
با توجه به نامه شرکت توزیع برق استان  گیالن به شماره 96/92625 مورخ 1396/10/02 ، 

.تاریخ نصب کنتور 1392/03/07 می باشد
..مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

85
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها،، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 180,984(یکصد و  هشتاد هزار و  نهصد و  
هشتاد و  چهار) ریال صادر می گردد. 

جریمه 1.65  0.5
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22346 بدوي کوي یخ 
زمینهاي 
محبت 
دوست 
کوچه 
نسترن

1-1-10397-875-1-0-0 85
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر 
به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  1,749,077(یک 
میلیون و  هفتصد و  چهل و  نه هزار و  هفتاد و  هفت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79.73  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد 
و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

219375  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 
222.61 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی بدون مجوز به سطح 79.73 

مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز به سطح 1.65 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي 
ماده صد مورخ 1396/10/23 مبنی بر پراخت جریمه نقدي می باشد و پس از آن خالفی 

مشاهده نگردید. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/09/20 به سطح 36.27 مترمربع در 
تعریض معابر 8 متري شمال و شرق و پخ 2 گذر می باشد. درخواست پاسخ استعالم اداره کل 

.راه و شهرسازي استان گیالن را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

85
6

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 461.72 مترمربع ، راي 
بدوي عینا تایید میگردد.

سایر 461.72  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22352 تجدید 
نظر

0-0-1-42-10054-1-1  گلسار 92 85
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تخلفات همکف وطبقه اول بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1728552000(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  
هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 205.78  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 52 مورخ 
1396/06/07 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 2 طبقه زیرزمین 

بانضمام زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 2008/49 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
.در حد اجراي سقف دوم (اجراي شناژ) میباشد
 توضیح اینکه 2 طبقه زیرزمین اجرا نگردیده

و طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 89/16 متر 
 مربع

.و اضافه بنا در طبقه اول بمساحت حدوداv 116/62 متر مربع میباشند
الزم به ذکر است که با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی بیش از مرحله تعیین شده 
زیربناي پروانه در همکف بمساحت 244/59 متر مربع و طبقه اول بمساحت 217/13 متر 

.مربع بصورت بناي داخل تراکم به کمیسیون ارسال میگردد
حالیه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به پیشرفت عملیات درخواست بررسی و 

.گزارش بروز را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي رزاق محمدلو نسبت به راي شماره 1.96.22012 مورخ 
96.9.14  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 3 به 2 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 

10.22 مترمربع به مبلغ  68678400(شصت و  هشت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  
هشت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 10.22  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22353 تجدید 
نظر

گلسار 
استاد  معین 

 بن بست

1-1-10124-625-1-0-0 85
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 
242 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت با شیروانی  شامل 3 واحد مسکونی 
با زیربناي 530.70 مترمربع میباشد عملیات ساختمانی در حد اتمام بتن ریزي فونداسیون و 

میلگرد انتظار ستون هاي همکف میباشد که مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و 
برابر نقشه معماري ارائه شده داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم  در همکف بسطح 10.22 

مترمربع میباشد.درخواست صدور پروانه ساختمانی مرحله دوم را دارند.الزم به توضیح است 
در خصوص رعایت فضاي سبز و فضاي باز در مراحل بعدي متعاقباً قابل بررسی خواهد بود 
درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور 

   .تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 28812000(بیست و  هشت میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار 

)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 17.15  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22354 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار استاد 
 معین 167

1-1-10151-61-1-0-0 85
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب2.25برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  2,238,364,800(دو میلیارد و  دویست و  سی و  هشت میلیون و  
سیصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 296.08  2.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  758 
مورخ 91/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت با زیربناي 597 مترمربع  در 4 واحد مسکونی 
 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري 
ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به 

:شرح زیر تقدیم می گردد

 اضافه بنا در همکف به سطح 46.73 متر مربع -1
تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 48.91 مترمربع به سوئیت مسکونی -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 186.92متر مربع ( هر طبقه 46.73 متر  -3
مربع)

 توسعه بنا در راه پله به بام به مساحت 6.85 مترمربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  - 5
به بناي مفید در همکف به سطح   0.19   متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  

6.48  متر مربع ( هر طبقه 1.62  مترمربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 17.15متر مربع از ( خارج حد 25 % ) ( خارج تراکم )  -6

.استفاده نموده اند. که  شامل تبصره 7 می باشند
.بر اساس ضوابط سال صدور پروانه ( ضوابط قدیم پارکینگ) رعایت پارکینگ می گردد

ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) و اجراي دیوار حائل بام در هنگام 
 .پایانکار الزامی است

جهت بررسی رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم می 

.گردد
***.به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/6/28 فاقد عقب نشینی می باشد ***

****
گزارش حاضر بدون بازدید از ملک و با توجه به سوابق موجود در پرونده خالف و صرفاً جهت 

اخذ عوارض درامدي و مختومه نمودن پرونده تهیه گردیده و هر گونه مغایرت پس از ارائه 
****.نقشه و مدارك از سوي مالک و بازدید از داخل ملک متعاقباً اعالم خواهد شد

85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مصطفی رحیمی برندق و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.96.20205 مورخ 96.9.26 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 194.69  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/22356 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام 
خ12 متري  

نرجس

1-2-10078-1-1-0-0 860

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 42 مورخ 1395/07/16 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 8 واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 1307.18 مترمربع میباشد، پروانه مرحله دوم مورخ 95/08/29 
صادر گردید.حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده تا این مرحله بر خالف مدلول پروانه داراي 

:اضافه بناي مازاد برتراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 35.07 مترمربع (که از بابت 23.25 مترمربع داراي سوابق  -

در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد)
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.87 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به سطح 140.28 مترمربع (هر طبقه به سطح 35.07 مترمربع) -
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات به سطح 39.72 مترمربع (هر طبقه به  -

سطح 9.93 مترمربع)
کاهش راه پله به بام به سطح 3.20 مترمربع

.رعایت حد نصاب فضاي سبز و فضاي باز میگردد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ برابر ضوابط میگردد

مراتب با توجه به درخواست پروانه مرحله سوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 
.تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 492,072,000(چهارصد و  نود و  دو میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 58.58  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/19 1/96/22359 بدوي خیابان 
طالقانی  

پارك 
نیکمرام 
نیکمرام

1-2-10066-4-1-0-0 861

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

197030400(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  سی هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 14.66  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/19 1/96/22359 بدوي خیابان 
طالقانی  

پارك 
نیکمرام نیک

1-2-10066-4-1-0-0 861

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی  
به شماره 12 به تاریخ 95/05/07 به صورت 2 طبقه روي یک باب مغازه و در 2 واحد مسکونی 
و زیر شیروانی انباري با زیر بناي 425.39 مترمربع می باشد  در مرحله اجراي فنداسیون و 
میلگردگذاري ستونهاي همکف برخالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا در همکف ، بسطح 
29.29 مترمربع نموده و از بابت آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه 

. از کمیسیون ماده صد می باشند و پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند
حال با توجه به ادامه عملیات در مرحله اجراي اسکلت ، آجرچینی و سربندي داراي تخلفات 

: جدید بشرح ذیل می باشد
. توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 14.66 مترمربع -

. اضافه بنا در طبقه اول بسطح 29.29 مترمربع -
. اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 29.29 مترمربع -

با توجه به پرداخت کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه رعایت 2 پارکینگ براي  -
. مسکونی می گردد

. رعایت سایر ضوابط پروانه تا پایانکار الزامیست
حالیه تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

 .
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19

صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 340.77 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 572493600
(پانصد و  هفتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 340.77  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/19 1/96/22361 بدوي گلسار 167 
 

1-1-10151-52-1-0-0 86
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 7,508,390,400(هفت میلیارد و  پانصد و  هشت میلیون و  
سیصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 744.88  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  257 مورخ  93/11/28 با زیر بناي کل  1707.01 مترمربع در 5.5 طبقه  و در 10 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول حدود 5 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 87.37 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 349.48 مترمربع (  -3

هر طبقه 87.37 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 118.42 متر مربع که از این مقدار  -4

.بسطح 31.05 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي میباشد
احداث یک طبقه مازاد (طبقه ششم)  به کسر راه پله و آسانسور بام بسطح 187.87 متر  -5
مربع که از این مقدار بسطح 23.63 متر مربع بصورت تراس مسقف و بسطح 59.72 متر مربع 
بصورت تراس غیر مسقف می باشد.( طبقه ششم دوبلکس واحد هاي طبقه پنجم می باشد.)

توسعه راه پله به بام بسطح 1.74 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 45.70 متر مربع در همکف و بسطح 295.07 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.رعایت پارکینگ می گردد 

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
بازگشت به نامه 165500 مورخ 96/8/20 کمیسیون ماده صد فیلد مساحت عرصه وضع  ***

.موجود به متراژ486.2 متر مربع مطابق پروانه صادره اصالح گردید

86
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث مکان تجاري (تبدیل بناي مسکونی به تجاري) محل 

هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 

موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 263 /6/ع مورخ 96/8/27 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 12,530,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 

نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2506000000
(دو میلیارد و  پانصد و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 125.3  0
 

1800000  , 1396 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1396/10/20 1/96/22363 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور به 

طرف 
  رشتیان

1-1-10342-62-1-0-0 86
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 202500000
(دویست و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  1.5
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات ناحیه باستناد سوابق موجود در 
سیستم سرا بصورت یکباب ساختمان مسکونی یک اشکوبه برابر سند افرازي و اصالحی 

سال74 بمساحت 125/30مترمربع که داراي بالمانع شماره 1/33/151617 مورخ 92/2/28 
می باشد. حالیه مالک نسبت به تخریب دیوار متصل به بلوار و تبدیل کل اعیان (125/30 

مترمربع)  به یک واحد  تجاري اقدام نموده است. برابر ضوابط جاري مشمول سه باب کسري 
پارکینگ تجاري میگردد.با توجه به طرح تعریض بلوار 45 متري در طرح تفصیلی جدید 

قسمتی از اعیان بسطح تقریبی 31 مترمربع از اعیان در تعریض واقع گردیده است. مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري  و با توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

173,208,000(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  دویست و  هشت هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 103.1  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22365 بدوي گلسار خ  
 -122
انتهاي 

کوچه گل 
یخ یوسفی

1-1-10390-115-1-0-0 86
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد (طبقه پنجم)  راي به جریمه به مبلغ1,526,212,800(یک میلیارد و  

پانصد و  بیست و  شش میلیون و  دویست و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 151.41  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ884,688,000(هشتصد و  

هشتاد و  چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 105.32  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 421 مورخ 1394/12/27 و تمدید 
پروانه مورخ 1395/11/18 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه 

زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 734/8 متر مربع ( با استفاده از سقف تراکم اعطایی ) صادر 
.گردیده که عملیات اجرایی در مرحله نازك کاري میبالشد

:توضیح اینکه برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم بابت
 اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 15/08 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 90/24 متر مربع (هر طبقه 22/56 متر مربع)-2
احداث طبقه پنجم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 151/41 متر مربع-3

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 22/76 متر مربع-4
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 103/10 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
.کسري پارکینگ ندارند-6

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 5 واحد-7
داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/22365 مورخ 1396/10/23 و پرونده در واحد 

.خالف میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)

86
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 128,083,200(یکصد و  بیست و  
هشت میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 38.12  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22366 بدوي سعدي  
پشت 

مجتمع 
  آزادگان

1-2-10346-25-1-0-0 86
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 124 مورخ 95/12/16 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیر بناي 549/04 

.متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/57 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 29/55 متر مربع (هر طبقه 9/85 متر مربع)-2

کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 16/45 متر مربع (انباري اجرا نگردیده)-3
.کسري پارکینگ ندارند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 298179 در مرحله اتمام فونداسیون میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

86
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  
پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/20 1/96/22401 تجدید 
نظر

جاده  
پیربازار 

فخب هشتم

1-1-10658-2-1-0-0 86
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث مکان تجاري (تبدیل بناي مسکونی به نانوایی) محل 

هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 

موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 263 /6/ع مورخ 96/8/27 ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 420,600,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 84120000

(هشتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 100.81  0
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

درخصوص 95.75 مترمربع مقدار بناي مسکونی داخل تراکم، نظر به اینکه که تخلف 
مذکور (تبدیل بناي مسکونی به تجاري) مورد محاسبه در بند دیگر قرار گرفته، قرار 

گرفته لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 95.75  0
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 20 مورخ 95/05/30 بصورت یک طبقه بر روي همکف در یک واحد 

مسکونی و بازیربناي 95.75 مترمربع میباشد، حالیه مالک اقدام به احداث بناي تجاري به 
صورت نانوایی نموده که با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج 

:از طول 60% به شرح زیر می باشد
تبدیل بناي مسکونی به تجاري به سطح 49.52 مترمربع در همکف ( که از این مقدار به -1

سطح 0.23 مترمربع اضافه بناي مازاد بر تراکم میباشد)
تبدیل بناي مسکونی به بالکن تجاري به سطح 35.40 مترمربع در طبقه اول ( که از این  -2

 مقدار به سطح 2.30 مترمربع اضافه بناي مازاد بر تراکم میباشد)
تبدیل 13.36 مترمربع پیلوت مسکونی به تجاري-3
.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-4

تاکنون پروانه مرحله دوم احداث بنا دریافت ننموده اند.بنابراین به سطح 62.65 مترمربع در 
.همکف و 33.10 مترمربع در طبقه اول داراي تخلف به صورت داخل تراکم میباشد

مراتب باتوجه به درخواست استعالم مجوز حفاري شرکت گازبه طول 6 متر جهت صدور 
.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

86
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

970200000(نهصد و  هفتاد میلیون و  دویست هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 192.5  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/26 1/96/22402 تجدید 
نظر

شهرك  
فرهنگیان  

خ توحید ك 
8  

1-2-10147-56-1-0-0 86
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 33.58  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 115,668,000(یکصد و  

پانزده میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 68.85  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث بر روي عرصه نسقی میباشد و در مرحله 
شروع سفت کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 221 مورخ 93/11/04 به صورت 3 طبقه 

بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 584.49 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 40.17 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 120.51 مترمربع (هر طبقه 40.17 مترمربع)-2
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 6.84 مترمربع با توجه به افزایش انباریها از 5 به 6  -3

واحد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.81 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 5.94  -5
مترمربع (هر طبقه 1.98 مترمربع)

احداث بارانداز با مصالح فلزي متصل به ساختمان به سطح 17.23مترمربع جهت تامین -6
،پارکینگ

داراي اضافه بناي مجازي به سطح 33.58 مترمربع ناشی از افزایش واحد مسکونی از 5 به -7
 6 واحد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 16.54 مترمربع و طبقات به سطح 52.31  -8
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
داراي مازاد بر تراکم به سطح 3.53 مترمربع ناشی از انباري هاي بیش از 5 مترمربع در 

زیرشیروانی-جهت اخذ عوارض درآمدي
الزم به ذکر است ارتفاع انباري هاي شماره 1 و 6 در زیرشیروانی از 1.5 متر تا 2 متر متغیر 

.میباشد
.پارکینگ هاي شماره 1و2 در تزاحم بایکدیگر میباشند. کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.عملیات 
.ساختمانی به اتمام رسیده است

.تاکنون کابینت، درب ورودي واحدها و برقکاري تکمیل نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

86
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 194184000(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  

چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 31.32  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22403 تجدید 
نظر

استاد سرا - 
کوچه 

 ارشستان

1-2-10011-20-1-0-0 86
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون و 
میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف که داراي  پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره 99 
مورخ 1396/08/03 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 

658.08  مترمربع می باشد و تاکنون پروانه احداث بنا مرحله دوم دریافت ننموده است و 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم  در 

.همکف به مساحت 31.32 مترمربع می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

نظر به اینکه مسکونی بودن ملک، برابر مدارك و مستندات موجود در پرونده و تبدیل 
بناي مسکونی  به محل آموزشی (دبیرستان غیر انتفاعی) مسجل و ثابت است و با 

عنایت به اینکه کاربري ملک، مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل بناي مسکونی به 
آموزشی مخالف نص صریح تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، 

لذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ 
اخطاریه نسبت به تعطیلی محل فوق اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا 

عدم تعطیلی محل مذکور صورت جلسه، به این کمیسیون منعکس گردد.

سایر 250 1020000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1396/10/20 1/96/22423 بدوي گلسار-   
بلوار توحید 

 خ 103

1-1-10024-12-1-0-0 86
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، بصورت ساختمان ویالئی در حال بهره برداري  با زیر بناي تقریبی 
250 متر مربع که داراي بالمانع بصورت مسکونی بوده حالیه بصورت دبیرستان غیرانتفاعی 
مورد استفاده قرار میگیرد. .هیچگونه مدارکی در خصوص استفاده فضاي آموزشی از سوي 
مالک ارائه نگردیده ، گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از نقشه برداري وضع موجود 

،بازدید از داخل ملک و ارائه سایر مستندات قابل بررسی و اظهارنظر مجدد خواهد بود. 
.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه مسکونی بودن ملک، برابر مدارك و مستندات موجود در پرونده و تبدیل 
بناي مسکونی  به محل آموزشی (مهدکودك) مسجل و ثابت است و با عنایت به اینکه 
کاربري ملک، مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل بناي مسکونی به آموزشی مخالف 

نص صریح تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، لذا پرونده به 
شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت به 

تعطیلی محل فوق اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا عدم تعطیلی محل 
مذکور صورت جلسه، به این کمیسیون منعکس گردد.

سایر 207 800000  , 1389 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1396/10/20 1/96/22424 بدوي گلسار خ 
93 

1-1-10005-5-1-0-0 87
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، بصورت ساختمان دوبلکس در حال بهره برداري بصورت مهد 
کودك  با زیر بناي تقریبی 207 متر مربع داراي بالمانع مسکونی  از شهرداري به شماره 

1/33/17876 مورخ 1380/07/22 بوده هیچگونه مدارکی در خصوص استفاده آموزشی از 
سوي مالک ارائه نگردیده ،فاقد عقب نشینی.گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از نقشه 

برداري وضع موجود ،بازدید از داخل ملک و ارائه سایر مستندات قابل بررسی و اظهارنظر 
.مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده،  تبدیل بناي مسکونی به محل 
آموزشی(دبیرستان) ثابت و مسجل است و با عنایت به اینکه کاربري ملک، مسکونی 

بوده و اقدام مالک در تبدیل بناي مسکونی به آموزشی، مخالف نص صریح تبصره ذیل 
بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، لذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا 

به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت به تعطیلی محل مربوطه 
اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا عدم تعطیلی،  صورت جلسه، به این 

کمیسیون منعکس گردد. 

سایر 100  0
 

70000  , 1366 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/17 1/96/22445 بدوي بلوارگیالن 
انتهاي خ 

170

1-1-10421-41-1-0-0 87
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

160  0
 

55000  , 1363
 , 1390

تبدیل غیر مجاز 1396/10/23 1/96/22452 بدوي گلسار  
 خ78

1-1-10055-31-1-0-0 87
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت یکباب 
خانه ویالیی بمتراژ تقریبی 160 مترمربع وقدمت تقریبی 33 سال میباشد مه ازبابت این ملک 
گزارش کارشناس محترم شهرداري بشماره درخواست 222487 مورخ 95/2/29بشرح ذیل 

میباشد: ((برابرسند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساخت246.60مترمربع که 
درخصوص اعیان داراي گواهی اعیان بشماره7874مورخ63/02/06 ونیز داراي بالمانع 
1/33/15639مورخ79/06/15 و بالمانع 1/33/185260 مورخ 94/07/09و فاقد خالف 

میباشد.ضمنآ برابرخط پروژه 1093مورخ94/07/07به کوچه 8و6متري حدودآ بسطح1/05
 مترمربع درتعریض میباشد))

درحال حاضر ملک فوق بدون مجوز از ازشهرداري اقدام به تبدیل مسکونی به 
آموزشی(آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد وندا) نموده است. حالیه جهت تعیین میزان دقیق 
عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش 

مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل بررسی مجدد خواهد 
 .بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

87
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به 
تجاري، بدون اخذ مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به اینکه مالک با 
وصف ابالغ اخطاریه در دو نوبت (یک نوبت از طریق کمیسیون ماده صد شهرداري) 
دلیلی مبنی بر اخذ مجوز ارائه ننموده است لذا به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون 

شهرداري ها و به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به اعاده به وضع 
سابق  صادر و اعالم می دارد. بدیهی است با اجراي حکم ، موضوع کسري پارکینگ 

منتفی می گردد.

سایر 79 3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/17 1/96/22456 بدوي گلسار اول 
بلوار گیالن 
پیچ گالیل 
 میرداماد

1-1-10093-6-1-7-0 87
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه اول می باشد.طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر با مساحت 54 مترمربع تبدیل به دفتر کار جهت تشریفات عروسی  با 
نام تجاري درنیکا گردیده است که طبق ضوابط داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري 

میباشد. ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك توسط 
.مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,083,012,000(یک میلیارد و  هشتاد و  سه میلیون و  دوازده 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 128.93  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22479 بدوي دیلمان  
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-73-1-0-0 87
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 205.58 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 345374400
(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 205.58  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 213 مورخ 94/11/14  
به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 662 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 

طبقات اول و دوم  و در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.86 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 99.44 مترمربع (هر طبقه 24.86 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.47 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 4.16 مترمربع
 کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به عدم اجراي انباري بسطح 42.98 مترمربع -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 205.58 مترمربع از تراکم اعطایی  -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)
رعایت پارکینگ می گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 73842000(هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  چهل و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.91  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22484 بدوي بیستون - 
صفاري- 

پارك نیک 
مرام- 
انتهاي 

فوالدلو دوم 
- بن بست 

38

1-2-10088-178-1-0-0 87
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله سفت کاري  که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله دوم  به شماره  258 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کلی  354.12 مترمربع در 2.5 

طبقه  و در 1 واحد مسکونی صادر گردیده است.تا مرحله دریافت پروانه احداث بناي مرحله 
. دوم خالف زیر بنایی نداشته است

حالیه با توجه به نقشه برداري از وضعیت موجود درخواست پروانه احداث بناي مرحله سوم 
.را دارد

:داراي مغایرت و بناي مازاد بر تراکم به  شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 1.99 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.89 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.67 مترمربع -3
. اضافه بنا در راه پله آخر به مساحت 1.36 مترمربع -4

.اضافه بناي هاي اعالم شده کمتر از 5% پروانه  صادره می باشد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد

.درب سواره رو فعال نصب نشده است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 318,158,400(سیصد و  هجده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  

هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 94.69  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/19 1/96/22486 بدوي خ.طالقانی   
ابراهیم نژاد

1-2-10044-71-1-0-0 87
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت  3 طبقه روي پیلوت (داراي  پایانکار 18330
 مورخ 1375/12/14)که با حفظ بناي موجود براي آن پروانه مسکونی به شماره 222 مورخ 
94/11/26 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل  10 واحد مسکونی  کآل با زیربناي 2286.16 

متر مربع صادر شده است (زیربناي ساختمان موجود 372.88 متر مربع 3.5 طبقه با اسکلت 
فلزي درحال بهره برداري و زیربناي ساختمان  احداثی 1913.28 متر مربع بصورت 5.5 طبقه 

با اسکلت بتنی طبق پروانه میباشد ) عملیات ساختمان احداثی در حد سفتکاري است  
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب 

:سازي اقدام به احداث نموده که داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 4.35 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  13.05 مترمربع ( هر طبقه 4.35 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 27.16 مترمربع که از این مقدار بسطح 22.80 مترمربع عدم -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 50.13 مترمربع که از این مقدار بسطح 45.77 مترمربع عدم -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.51 مترمربع -

با توجه به اینکه مجموع اضافه بنا کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد مشمول  
. تبصره 7 نمی گردد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 275083200(دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.29  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/19 1/96/22491 بدوي 0-0-1-19-10108-1-1 گلسار 122  87
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي ستون هاي همکف 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخ 96/07/02 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 

واحد مسکونی و بازیربناي 980.15 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه 
.شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف به سطح 27.29 مترمربع می باشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

87
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 183,993,600(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  نود 
و  سه هزار و  ششصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 13.69  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/25 1/96/22492 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلیپور  

نبش کوچه 
شورا

1-2-10485-175-1-0-0 87
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 457,934,400(چهارصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  
سی و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 45.43  3
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

سایر 436.48  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 329,968,800(سیصد و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  
شصت و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 65.47  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 633 مورخ 1391/12/27 به صورت 5 طبقه روي پیلوت با 

زیرزمین با زیر بناي کل 1965.3 مترمربع  و گواهی عدم خالف به شماره 191299 مورخ 
1394/12/26 در حد اجراي ستونهاي زیرزمین ( پیلوت ) صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 
:افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 5.94 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف به سطح 19.90 مترمربع -

توسه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به سطح 13.69 مترمربع -
توسعه بالکن به سطح 45.43 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 8.50 مترمربع ( هر طبقه 1.70 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 19.83 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 11.3 متر مربع ( هر طبقه 2.26 متر مربع )
افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد مسکونی به 10 واحد مسکونی که با توجه به ضوابط  -

.زمان پروانه رعایت پارکینگ گردیده است
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم تا پنجم از 1 به 2 افزایش ***

یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 110.82 مترمربع بوده و مقدار 1.70 مترمربع اضافه 
بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 109.12 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در 

***فرم تحلیل لحاظ می گردد
.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد -

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

87
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  324870000(سیصد و  بیست و  چهار میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 55.25  1.75
 

3360000  , 1396 احداث راه پله به بام 1396/10/26 1/96/22493 تجدید 
نظر

رشتیان 
بلوار رجائی 

چهارراه 
شهید 
محمد 
صادق 

بخشی نژاد 
بن بست 

سینا

1-2-10120-148-1-0-0 87
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  204 مورخ 95/12/28  بصورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و یک انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کل 

512.38 مترمربع می باشد در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )بتن ریزي  ستون 
هاي  همکف بدون خالف  پروانه مرحله دوم دریافت نموده هم اکنون عملیات ساختمانی در 
مرحله اتمام سفتکاري و شروع نازك کاریست وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

 : هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 12.30مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 36.90 مترمربع (هر کدام 12.30 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.60 مترمربع و در  -

مجموع طبقات بسطح 3.27 مترمربع
افزایش بنا در زیر شیروانی  بسطح یک مترمربع ضمنا بسطح 0.18 مترمربع اضافه بناي  -

. تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
ضمنا داراي پنجره در ضلع شمال شرقی می باشد که حداقل فاصله مناسب با پالك مجاور  -

.را ندارد (اشرافیت دارد )
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد و اجراي آن تا زمان پایانکار الزامیست -

رعایت سه باب پارکینگ می گردد در خصوص پارکینگ هاي اضافه پس از جانمایی در  -
.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله سوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می  
.گردد

87
9

در خصوص اعتراض آقاي محسن نعمتی ضیابري و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.96.20832 مورخ 96.9.28  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به 1.25 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 6.84 مترمربع به مبلغ  28728000(بیست و  هشت میلیون و  
هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 6.84  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22495 تجدید 
نظر

هاشمی- خ  
بعثت  ك 6 

متري

1-2-10168-25-1-0-0 88
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ااحتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 247 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 12واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1419.79 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 313417 مورخ 
1396/05/02در حد اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله 

اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح 
:ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.27 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.57 مترمربع ( هر طبقه 2.19 مترمربع ) -2

 .ضمناً داراي تخلف کمتر از 5% می باشد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

88
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي احداث بدون مجوز پله از حیاط به 
تراس طبقه اول، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 7858620(هفت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  ششصد و  بیست) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 11.76  1.5
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22496 تجدید 
نظر

سه راه  
سردار 

جنگل  ك 
ابراهیم نژاد

1-2-10043-18-1-0-0 88
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه میباشد که مساحت در سند قید نگردیده است. از بابت آن داراي بالمانع به 
شماره 45351 مورخ 58/11/09 (درج در بنجاق) میباشد.مالک بدون مجوزاقدام به احداث 

.پله از حیاط به تراس طبقه اول به سطح 11.76 مترمربع با قدمت سال 85 نموده است
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

.به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/11/26 فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی به 
.حضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  3  برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 1623182400(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  سه میلیون و  یکصد و  هشتاد 

و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 161.03  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22497 تجدید 
نظر

گلسار  
خ96 ك 8 

متري

1-1-10049-7-1-0-0 88
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 118,893,600(یکصد و  هجده 
میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 70.77  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 464 مورخ 94/12/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 459.96 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 39.78 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 119.22 مترمربع (هر طبقه 39.74 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.50 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.53  -4
مترمربع (هر طبقه 0.51 مترمربع)

داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 70.77 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
حذف سایبان در همکف به سطح 8.5 مترمربع

 کاهش واحدها از 3 به 2 واحد مسکونی
کاهش در زیرشیروانی به سطح 0.11 مترمربع

.رعایت پارکینگ میگردد
.پارکینگهاي 1و2 در تزاحم با یکدیگرند

داراي 0.30 مترمربع مازاد برتراکم ناشی از افزایش سطح انباریها در زیرشیروانی بیش از 5 
مترمربع-اخذ عوارض درآمدي

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

88
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 3
 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 

917,884,800(نهصد و  هفده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 91.06  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22498 تجدید 
نظر

گلسار  
 نبش157

1-1-10160-2-1-0-0 88
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون 
(زیرزمین) داراي پروانه ساختمانی به شماره 68 مورخ 95/09/15 به صورت 4 طبقه در 4 

واحد مسکونی بر روي 3باب مغازه و زیرزمین  بازیربناي 1401.33 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به سطح 

.91.06 مترمربع میباشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد

88
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 118843200(یکصد و  هجده میلیون و  هشتصد و  چهل و  
سه هزار و  دویست)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 11.79  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/25 1/96/22499 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
رجایی نواب 

مهران

1-2-10111-20-1-0-0 88
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 11,440,800(یازده میلیون و  چهارصد و  چهل هزار و  
هشتصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 6.81  0.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 208 مورخ 1394/11/10 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

بر روي یک باب مغازه به سطح 20 مترمربع با زیر بناي کل 449.4 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 1.36 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه به سطح 11.79 مترمربع -
کاهش زیر شیروانی به سطح 1.57 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 5.45 متر مربع

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد -
*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

88
4

در خصوص اعتراض خانم لیال یعقوب زاده پورشالکوهی نسبت به راي شماره 
1.96.21075 مورخ 96.9.26 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 133.73  1.25
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22504 تجدید 
نظر

0-0-1-93-10149-1-1 گلسار 161  88
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  486 مورخ  
85/12/28 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی و بازیربناي 598.50 مترمربع 
میباشد.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.داراي تخلفات ساختمانی برخالف مدلول 

: پروانه بشرح ذیل می باشد
افزایش ارتفاع در همکف و تبدیل پیلوت به استخر و تاسیسات  به سطح 126.36مترمربع  -1

.که مقدار 71.19 مترمربع مازاد بر  35% تاسیسات درهمکف بوده است
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 49.11 مترمربع-2

 افزایش بنا درهمکف به سطح 7.25 مترمربع -3
 افزایش بنا درطبقه اول به سطح 6.18 مترمربع-4

عدم رعایت عرض حیاط خلوت (عرض حیاط خلوت از 1.80 تا 2 متر متغیر میباشد)
تغییر اسکلت سازه از بتن آرمه به فلزي

کاهش بنا درطبقه دوم به سطح 52.14 مترمربع
.رعایت پارکینگ می گردد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان 
..تقدیم میگردد

88
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 267607500(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  
هفت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 34.53  2.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22505 بدوي خیابان میر  
ابوالقاسمی 
- بوستان 

13 

1-1-10483-4-1-0-0 88
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
477 مورخ 1394/12/27  و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) 
در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی1151.50  مترمربع صادر شده که  حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح زیر می 

:باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  4.41  مترمربع -1

. کاهش مساحت سایبان در همکف به مساحت 0.72 مترمربع -1-1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  4.41  مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت  4.41  مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 4.41  مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.41  مترمربع-5
. اضافه بنا در طبقه پنجم  به مساحت 4.62   مترمربع -6
. اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 7.86 مترمربع-6

با توجه به اینکه میزان اضافه بنا ها کمتر از 5% مساحت کل زیر بنا می باشد فلذا تبصره ماده 
.7  تعلق نمی گیرد

الزم به ذکر است که در زمان صدور پروانه و با توجه به نقشه هاي معماري زمان پروانه ، 
متقاضی از دو درب سواره رو به ابعاد 3 و 4 متري و بدون تامین پارك حاشیه اي استفاده 

نموده است که حالیه از دو درب سواره رو 4.40 و 4.80 استفاهد نموده است که با این اوصاف 
.یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

88
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 615,888,000(ششصد و  پانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 61.1  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 1/96/22506 تجدید 
نظر

گلسار 
خیابان 169

1-1-10152-26-1-0-0 88
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 113 مورخ 1396/08/17 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 1074.25 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 61.10 مترمربع می باشد. حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله 
.دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

88
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب 2/25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ 262936800(دویست و  شصت و  دو میلیون و  نهصد و  سی و 
 شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 34.78  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/25 1/96/22512 تجدید 
نظر

کاکتوس   
بن بست 

  یاس

1-1-10202-92-1-0-0 88
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 115 مورخ 
1396/08/20 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 556/55 متر مربع 

صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستون همکف میباشد.(بتن ریزي شده)
 vطبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف بمساحت حدودا

.34/78 متر مربع میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8,318,375(هشت 
میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 51.19  1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22514 بدوي بلوار قلی 
پور فرعی 

 نهم

1-2-10365-707-1-0-0 88
9

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، موجبی براي قلع بنا 
وجود ندارد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  
965,575(نهصد و  شصت و  پنج هزار و  پانصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 59.42  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید ارائه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي بصورت یکبابخانه 
نیمه کاره و محوطه به مساحت 95.30 مترمربع و برابرنقشه سایت پالن معماري بسطح 91.92

 مترمربع میباشد.الزم به توضیح است ملک مورد نظر داراي اعیان مسکونی بصورت 
یکبابخانه دوبلکسی  بدون مجوز در همکف بسطح 78.27 مترمربع و نیم طبقه بسطح 
32.34 مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت بنا برابر نامه استعالم از اداره برق توسط خود 

متقاضی بشماره 80987-96 مورخ 1396/08/29 سال 1378 میباشد.جهت تعیین مقدار 
.عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

برابر خط پروژه بشماره 12 مورخ 1396/010/09 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی *****
بسطح 36.63 مترمربع از عرصه واعیان میباشد.با توجه به عقب نشینی مذکور در همکف 
بسطح 41.64 مترمربع در حد تراکم و بسطح 36.63  مترمربع خارج تراکم ودر نیم طبقه 
بسطح 17.78 مترمربع در حد تراکم و بسطح 14.56 مترمربع خارج تراکم  میباشد.ضمناً 

رعایت عرض حیاط خلوت نگردیده و عرض آن در قسمت جنوب شرقی 0.88 متر میباشد. 
مراتب با توجه به نامه دبیرخانه کمسیون ماده صد بشماره   ش ر- 137876 مورخ 1396 

.جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

88
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص همکف 
بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 

بمبلغ 365,676,000(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار 
) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 58.98  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 1/96/22515 تجدید 
نظر

میدان 
سرگل - 

بلوار 
 شمسی پور

1-2-10160-27-1-0-0 890

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اجراء فونداسیون و اجراء  
ستون هاي انتظار طبقه همکف  که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره  98  مورخ 
1396/08/03 و بصورت 2 طبقه مسکونی در دو واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه و به 

مساحت کلی 473.50 مترمربع صادر شده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
تا این مرحله داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% در همکف به مساحت 58.98 

.مترمربع می باشد
از بابت تخلف فوق الذکر داراي راي کمیسیون مبنی بر صدور جریمه می باشد و حالیه خالف 

جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

890

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت توسعه بنا  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

13937875(سیزده میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.37  1.75
 

850000  , 1390 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/07 1/96/22532 بدوي رشتیان  
بلوار شهید 

  رجایی

1-2-10135-28-1-0-0 891

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان اراده شده به صورت یکباب خانه دوبلکسی از خانه هاي بهزیستی  که داراي 
سابقه انجام معامله در سال 1385 می باشد طی بازدید بعمل آمده بدون مجوز در حیاط 

پشت اقدام به توسعه بنا در همکف بسطح 9.37 مترمربع با مصالح آجري و قدمت سال 1390
 نموده که فاقد سوابق می باشد فاقد عقب نشینی است  حالیه تقاضاي پاسخ استعالم بانک 

. را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ532,728,000(پانصد و  سی و  
دو میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 105.7  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22534 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-534-1-0-0 89
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
166891200(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  دویست) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 99.34  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22534 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-534-1-0-0 89
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 523 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 656/85 
متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 15/98 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 89/72 متر مربع (هر طبقه 22/43 متر مربع)-2
کاهش زیرشیروانی بمساحت 7/74 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 99/34 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4
اعطایی

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *******

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدمصطفی بخشودي کراکوئی و شرکاء موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 24.82 متر 

مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 250185600(دویست و  پنجاه میلیون و 

 یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 24.82  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22556 بدوي گلسار بلوار 
اصفهان 
کوچه 

خورشید

1-1-10166-46-1-0-0 89
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  59 مورخ  96/6/20 با زیر بناي کل  1186.45 مترمربع در 5.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي ستون همکف می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري  ارائه شده بسطح 

24.82 متر مربع اضافه بنا دارد که تا این مرحله در حد 5 درصد زیر بناي کل مجاز می باشد. 
ضمناً در زمان صدور پروانه داراي موافقت تغییر جانمایی  بصورت همباد با مجاورین بوده 
است. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
باتوجه به اینکه در پروانه بسطح 11.7 متر مربع سایبان داشته و در حال حاضر در نقشه  ***

هاي اجرایی سایبان حذف گردیده لذا در کاربري ها ي همکف نیز متراژ 11.7 متر مربع 
*** .سایبان حذف گردید

89
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 166,051,200(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 49.42  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22557 تجدید 
نظر

علی اباد   
بنفشه

1-2-10493-67-1-0-0 89
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 190مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 403.55 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف به سطح 
49.42 مترمربع می باشد.  درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص بناي مسکونی به مساحت 60 مترمربع ؛با توجه به سابقه بنا ( سال وقوع 

تخلف 1357 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.
سایر 60  0

 
55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/10/26 1/96/22560 تجدید 

نظر
سیاه  

اسطلخ 
 نبش ك77

1-2-10149-80-1-0-0 89
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي فروشنامه عادي و برابر 
نقشه هاي معماري ارائه شده به سطح عرصه 129 مترمربع مشتمل بر اعیان مسکونی به 

سطح 60 مترمربع و همچنین یک باب مغازه به سطح 18 مترمربع می باشد. از بابت احداث 
اعیانات فوق الذکر مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به 

فیش برق پیوستی 1357 می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/07/30 به سطح 
حدود 88 مترمربع در تعریض خیابان 90 متري آتی قرار دارد. مراتب جهت پاسخ به نامه 

.کمیسیون ماده صد مورخ 1396/05/05 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
برابر راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/10/26 ، مغازه احداثی به تخریب  ***
محکوم گردیده و اعیان مسکونی نیز با توجه به سال وقوع تخلف قابلیت طرح در کمیسیون 

*** را ندارد

89
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

1,757,952,000(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  
دو هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 261.6  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22564 تجدید 
نظر

قلیپو ر ك  
پروین 

اعتصامی  
روبروي 

بیمارستان 
پارس

1-2-10356-63-1-0-0 89
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال تایید می نماید

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ملک مورد نظر داراي پروانه (نسقی) بشماره 688 مورخ 91/12/28 بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 277 مترمربع (بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) 

صادرگردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد.طبق نقشه برداري ارائه شده 
: برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم داراي

اضافه  بنا در همکف بمساحت 39/17  متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 117/51مترمربع (هر طبقه 39/17 مترمربع)-2

 احداث  طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 104/92 متر مربع -3
احداث طبقه مازاد درطبقه پنجم بمساحت 90/92 مترمربع (بکسر راه پله به بام هنگام -4

صدور پروانه)
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور در طبقه پنجم بمساحت 46/28 متر مربع مربوط به 

.تراس غیر مسقف اختصاصی میباشد
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد-5

و تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی))
**************

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/96/22564 مورخ 1396/10/26
 بابت احداث طبقه پنجم (طبقه مازاد) بمساحت 90/92 متر مربع محکوم به تخریب و باقی 

موارد مبنی بر جریمه همچنین داراي رأي دیوان عدالت اداري بشماره 9709970904000525 
.مورخ 1397/02/29 (دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی) میباشند

 طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون درخصوص پیگیري مالک و بروزرسانی گزارش بحضور 

 .تقدیم میگردد

89
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 

سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 
خصوص توسعه بناي تجاري، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  2,541,380,000(دو میلیارد و  پانصد و  چهل و  یک میلیون و  
سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 204.95  4
 

3100000  , 1394 توسعه بناي تجاري 1396/10/26 1/96/22567 بدوي بلوار نماز-  
جنب 

ساختمان 
  سبز

1-1-10256-60-1-0-0 89
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 69.4  0
 

3100000  , 1394 واحد اضافی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه ، به مبلغ 3,074,270,000
(سه میلیارد و  هفتاد و  چهار میلیون و  دویست و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 396.68  2.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون 
) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
بند 2 مورخ 1391/10/18 به شماره 707 مورخ 1391/12/28به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 

4 واحد مسکونی و دوباب مغازه بسطح  60 مترمربع و بالکن در حد یک سوم براي هر مغازه با 
زیر بناي 758.30 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  میباشد و مالک 
تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم و بر خالف راي کمسیون ماده 5 بناي خارج سطح اشغال %70 
:بشرح ذیل  میباشد

احداث زیر زمین جهت پارکینگ بسطح 192.26 مترمربع-1
 افزایش بنا در همکف بسطح 36.96 مترمربع -2

 توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 116.58 مترمربع بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري-3
افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 8.75 مترمربع-4

توسعه بالکن تجاري بسطح 88.37 مترمربع که بصورت تبدیل واحد مسکونی پشت -5
.بالکن  به بالکن تجاري میباشد

افزایش بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 110.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -6
36.96 مترمربع میباشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف بسطح 3.22 مترمربع ،در طبقه اول بسطح 3.22 مترمربع ودر طبقه 

چهارم بسطح 1.53 مترمربع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام و راهرو  بسطح 26.25 مترمربع-8

 احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 13.61 مترمربع-9
افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -10

 .تلخف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 34.70 مترمربع میباشد
افزایش تعداد واحد در طبقه سوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -11

 .تلخف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 34.70 مترمربع میباشد
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 4  واحد به 5 واحد و همچنین با توجه به -12

مساحت سطح تجاري تعداد پارکینگ مورد نیاز 8 واحد میباشد که با توجه به تامین 4 واحد 
.پارکینگ مسکونی در در زیرزمین ،4 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهند داشت

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 133.40 متر مربع از خارج تراکم -13
استفاده نمودند ، که با توجه به تاریخ صدور مجوز احداث( ماقبل 1392/08/05 )، مشمول 

.گزارش تخلف نمی گردد
الزم به ذکر است رعایت اجراي حداقل 1/20 سطح تجاري براي سرویس بهداشتی مغازه ها تا 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



هنگام پایانکار الزامیست .درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
.دستورات مقتضی تقدیم می گردد

گزارش جدید در تاریخ 1397/12/22 صرفا جهت تغییر سال وقوع تخلف بر *******
اساس اظهار نظر کارشناس دادگستري قید در تصمیم کمیسیون ماده صد بوده و بازدید 

 .مجدد صورت نگرفته است بنابر این هرگونه تخلف جدید متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه ، به مبلغ 99,657,600(نود و 
 نه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.83  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22568 تجدید 
نظر

بلواردیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-90-1-0-0 89
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 13مورخ 95/12/17 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 446.24 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به سطح 

14.83 مترمربع میباشد.مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت 
.صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه، 
با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 183405600

(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می 
گردد. 

جریمه 36.39  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22569 تجدید 
نظر

دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-64-1-0-0 89
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام فونداسیون داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 88 مورخ 96/07/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 548.37 مترمربع میباشد،حالیه با توجه به 
نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف به سطح 36.39 

.مترمربع می باشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه احداث بنا مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده 
مسکونی بوده و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر،  به جهت عدم 

ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف،  به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم ، به مبلغ  73873000(هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  سه 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 238.3  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22572 بدوي بلوار 
ولیعصر- 

کوي 
یخ-کوچه 
رسولی- 

جنب 
ساختمان 

محمد جواد

1-1-10404-79-1-0-0 900

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی درخصوص مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ 83,700,000(هشتاد 
و  سه میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 100 متر مربع که وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی با قدمت حدود یکسال (1395) و بدون مجوز احداث گردیده که عملیات اجرایی 
.همکف و طبقه اول در حد سفت کاري و طبقه دوم در مرحله بهره برداري میباشد

توضیح اینکه طبق پالن معماري ارائه شده زیربناي همکف با احتساب سایه کنسول 
بمساحت حدوداv 84/70 متر مربع و طبقات 2.1 بمساحت حدوداv 169/40 متر مربع (هر طبقه 

.84/70 متر مربع) و راه پله به بام بمساحت 11/20 متر مربع میباشد
.سطح اشغال حدوداv 73/5 % و کسري پارکینگ ندارند

الزم به ذکر است که 2 متر عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و مشرف به پالك همسایه 
.میباشند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 

.مورخ 1396/06/05 فاقد عقب نشینی میباشد
.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده 
مسکونی بوده و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر،  به جهت عدم 

ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  56990400(پنجاه و  شش میلیون و  
نهصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 183.84  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22573 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
قلی پور- 
گلزاران 
انتهاي 
کوچه 
میخک

1-2-10752-1-1-0-0 901

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي بدون مجوز خارج از 
تراکم مجاز، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 349,525,000(سیصد و  چهل و  نه میلیون و  پانصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 90.2  1.25
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 193,750,000
(یکصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.25
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی بدون مجوز بصورت 3 طبقه روي پیلوت با زیر 
بناي  کل  274.04 متر مربع  بر روي زمین نسقی که طبق فروشنامه عادي بسطح 92 متر 
مربع و برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 87.53 متر مربع می باشد. قدمت بنا 

سال 1395 و با مصالح بتن آرمه می باشد. با توجه به کمتر بودن مساحت عرصه زیر 100 متر 
:مربع تنها دو طبقه روي پیلوت با تراکم 140 درصد مجاز می باشد که

.در همکف بسطح 7.23 متر مربع خارج از تراکم و مابقی خارج از تراکم می باشد -1
.تا حد طبقه دوم  بسطح 14.46 خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد -2

 .طبقه سوم بسطح 68.51 متر مربع کالً خارج ازتراکم می باشد -3
 .با توجه به ضوابط روز 2 واحد کسري پارکینگ دارد -4

به استناد خط پروژه 12 مورخ 96/5/2 بسطح 12.36 متر مربع از عرصه و اعیان در هر طبقه 
.در تعریض قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث سه باب مغازه 
(تبدیل کل بناي مسکونی به تجاري)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 
لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 

درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 96/368 مورخ 96/10/7 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 000, 
3,420,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 684000000(ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد 

جریمه 83.7  0
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22574 بدوي کوه یخ  
روبروي 

  تاالر زند

1-1-10397-432-1-0-0 902

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 348,750,000(سیصد و  چهل و  

هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه (در طبقه همکف) به مبلغ 
17623500(هفده میلیون و  ششصد و  بیست و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 11.37  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به اینکه نامبرده براساس مفاد و مدلول پروانه مبادرت به احداث بنا در این 
بخش نموده لذا مراتب تخلف در این قسمت محرز و مدلل نیست و به رد آن اظهارنظر 

می گردد. 

سایر 49.19  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 203 مورخ 95/12/27 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد 

مسکونی و بازیربناي 112.22 مترمربع میباشد، حالیه مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به 
توسعه بنا و تبدیل آن به سه باب مغازه داراي بالکن نموده که با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 11.37 مترمربع و  تبدیل کل همکف به سه باب مغازه به سطح  -1

 60.56 مترمربع
 احداث بالکن به سطح 23.14 مترمربع -2
سه باب کسري پارکینگ تجاري دارد -3

با توجه به عدم صدور پروانه مرحله دوم به سطح 49.19 در حد تراکم به عنوان تخلف 
.محسوب میگردد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.حالیه 
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

.تاکنون پله هاي بالکن هاي تجاري نصب نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

902

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده 
مسکونی بوده و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر،  به جهت عدم 

ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  84196000(هشتاد و  چهار میلیون و  
یکصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 271.6  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22575 تجدید 
نظر

 
سعدي(بلوار 

معلم)  
مهدیه

1-2-10506-40-1-0-0 903

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ 1,133,732,000(یک 
میلیارد و  یکصد و  سی و  سه میلیون و  هفتصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 182.86  2
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه  قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465,000,000

(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/26 1/96/22575 تجدید 
نظر

 
سعدي(بلوار 

معلم)  
مهدیه

1-2-10506-40-1-0-0 903

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی، یک قطعه زمین نسقی به سطح 99.47 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی به صورت 3 طبقه روي پیلوت با قدمت سال (1394) که مالک 

بدون مجوز و با پوشش 100 درصد با زیربناي کل 420.36 مترمربع اقدام به احداث نموده 
است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد. به 

:استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 99.47 مترمربع ( به سطح 31.5 خارج تراکم و 67.9 مترمربع  -

داخل تراکم )
احداث سوئیت در همکف به سطح 34.39 مترمربع در حد تراکم -

احداث بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 298.41 مترمربع ( هر طبقه 99.47  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 31.5 مترمربع خارج تراکم و 67.9 مترمربع داخل تراکم 

می باشد )
احداث بنا در زیر شیروانی به سطح 22.47 مترمربع -
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -

.برابر خط پروژه شماره 2352 مورخ 94/09/25 فاقد عقب نشینی می باشد
 .مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدرضا شاه ملک پور موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر احداث توسعه بناي تجاري به مساحت 47 مترمربع با توجه به 
انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 9510000000 ریال فلذا 

مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 211026مورخ  96.10.19 به مبلغ 

1902000000(یک میلیارد و  نهصد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 47  0
 

2100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/10/26 1/96/22578 بدوي بلوار  
ولیعصر 

پنجاه متر 
باالتر از 
میدان 

فرزانه  پمپ 
بنزین سمت 
چپ روبروي 
نان ولیعصر 

یا مغازه 
هاي هالل 

 احمر

1-1-10284-98-1-0-0 904

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 210,000,000(دویست و  ده میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک قطعه زمین محصور مشتمل بر هفت باب مغازه داراي 
عرصه بمساحت 3115/9 مترمربع می باشد که از بابت هفت باب مغازه بسطح حدود 165.12
مترمربع (( 5+ 1 باب دودهنه ))داراي بالمانع 1/33/161892 مورخ 92/12/11 می باشد. قبالً  

قسمتی ازملک درمسیرخیایان 18متري قرارداشته که بر اساس خیابان 18 متري مجوز 
دیوارکشی به شماره 1/33/165370 مورخ 93/3/19 دریافت نموده که بر اساس طرح 

تفصیلی جدید عرض خیابان از 18 به 14 متر تقلیل یافته است که بر همین اساس دیوار 
گذاري اصالح گردید. الزم به توضیح است مالک از بابت احداث مغازه به سطح 88 متر مربع 
که به سطح 47 متر مربع به صورت توسعه بوده و همچنین 2 واحد کسري پارکینگ تجاري 

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد. ضمناً اسکلت مغازه به 
صورت فلزي می باشد. به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/09/05 بر اساس خیابان 14 متري کالً 

بسطح 390.15 متر مربع در تعریض قرار دارد که از این مقدار به سطح 283.99 متر مربع 
رعایت عقب نشینی گردیده و بسطح 68.73 متر مربع عقب نشینی مربوط به اعیان تجاري 

بوده که رعایت نگردیده است. همچنین بسطح 37.43 مترمربع عقب نشینی عرصه بر اساس 
خیابان 14 متري هنوز رعایت نگردیده است ( بدلیل خطا در پیاده سازي خط پروژه و اجراي 

دیوار گذاري)
حالیه مالک با توجه به نقشه هاي معماري پیشنهادي ارائه شده درخواست مجوز براي احداث 

بالکن در حد 1/3 به سطح 29 مترمربع را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

904

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت حسینی مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 155.44 

مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 

بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 211943 مورخ 96.10.20 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 18652800(هجده میلیون و  ششصد و  
پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 155.44  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 1/96/22579 بدوي کوي 
حسینی 

روبروي بن 
بست 50

1-1-10685-23-1-0-0 905

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص بناي مسکونی مازاد برتراکم با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به 

بمساحت 67.74 مترمربع به مبلغ  121,932,000(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  
نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 67.74  1.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 1/96/22579 بدوي کوي 
حسینی 

روبروي بن 
بست 50

1-1-10685-23-1-0-0 905

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه هاي ارائه شده  
به سطح 84.83 مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز با پوشش 100% به صورت 1 

طبقه روي پیلوت  با زیربناي کل 169.66 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام 
:رسیده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 84.83 مترمربع ( 75.72 در حد تراکم و 35.87 خارج  -
تراکم )

احداث بنا در طبقه اول به سطح 84.83 مترمربع ( 79.72 در حد تراکم و 31.87  خارج  -
تراکم )

 .برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/08/22 فاقد عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره ش ر- 74086 مورخ 96.04.20شهرداري 
مبنی بر کاربري مسکونی ملک در طرح تفصیلی جدید  ،ضمن  نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 2 ، با توجه به تایید گواهی استحکام بنا طی نامه  شماره 
8230-13960132 مورخ 96.06.22 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن و با 
در نظرگیري موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  (تبدیل 

تخریب به جریمه) راي به اخذ جریمه به مبلغ 14000000(چهارده میلیون )  ریال در 
حق شهرداري صادر می گردد.

جریمه 20  1
 

700000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز 1396/10/26 1/96/22582 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان-خ 
میرابولقاسم
ي-بوستان

8  

1-1-10091-56-1-0-0 906

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی و غیر محصور که 
متقاضی مبادرت به احداث یکباب انباري به مساحت تقریبی 20 مترمربع با قدمت سال 

.1393 و با مصالح بلوکی نموده است
با توجه به غیر محصور بودن زمین ، جانمائی زمین با توجه به تعرفه متقاضی صورت گرفته 

.است
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی در صورت صالحدید نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
با توجه به نامه اداره برق در خصوص بالمانع بودن  واگذاري انشعاب برق ، مراتب جهت 

.دستور بحضورتان تقدیم می گردد

الزم به ذکر است که از بابت گزارش فوق داراي راي بدوي کمسیون ماده صد به شماره 
1/95/19197 مورخ 1395/11/09 مبنی بر تخریب صادر شده است( الزم به ذکر است که در 

راي صادره کاربري ملک را بصورت پارکینگ عنوان نموده اند در حالی که طبق طرح تفصیلی 
جدید بصورت مسکونی می باشد.)

حالیه با توجه به تصمیم کمسیون ماده صد به شماره 1/96/19957 مورخ 1396/03/27 
پرونده به شهرداري منطقه اعاده شود تا به صراحت مشخصص گردد آیا زمین نامبرده جزئی 
از زمین اشاره شده در راي ماده 5 مورخ 1382/04/23 می باشد یا خیر و در کاربري زمین 
موصوف از پارکینگ به مسکونی تبدیل شده یا خیر ؟سپس به کمسیون ارسال گردد . در 

.صورت عدم همکاري مالک ، شهرداري منطقه به صراحت خواسته خود را اعالم نماید
الزم به ذکراست که کپی راي کمسیون ماده 5 مورخ 1382/04/23 پیوست می باشد که در 

.صورت لزوم ، نیاز به استعالم از اداره حقوقی می باشد
(( الزم به ذکر است که در طرح تفصیلی قدیم کاربري زمین بصورت پارکینگ و قسمتی 

بصورت ورزشی و در طرح تفصیلی جدید بصورت مسکونی می باشد.))
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

906

با احراز تخلف نامبرده ، با توجه به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي دیوارگذاري بدون 
مجوز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  27,115,000(بیست و  هفت میلیون و  یکصد و 

 پانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.3  0.5
 

1100000  , 1396 دیوار گذاري 1396/10/26 1/96/22586 بدوي جاده انزلی 
کوي یخ 
زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10715-4-1-0-0 907

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، موجبی براي قلع بنا 
وجود ندارد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  
9,879,000(نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56  0.1
 

2100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22586 بدوي جاده انزلی 
کوي یخ 
زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10715-4-1-0-0 907

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی  به مساحت 205.60مترمربع می باشد.مالک بدون مجوز اقدام به احداث اعیان به 
سطح 39.50 مترمربع کال در حد تراکم در حد سفتکاري و دیوارگذاري محوطه به طول 

.49.30 مترنموده است
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
.به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/06/26 فاقد عقب نشینی میباشد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و پرونده مطرح 
.در کمیسیون ماده صد میباشد که تاکنون راي صادر نگردیده است

طی بازدید مجدد مالک نسبت به احداث سایبان به سطح  16.5 مترمربع جهت تامین 
.پارکینگ اقدام نمود بنابراین کسري پارکینگ منتفی میباشد

مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 193066 مورخ 96/09/27 جهت صدور 
.دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 38.77  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/10/26 1/96/22587 تجدید 
نظر

خمسه بازار  
 مرادیان- 

ك امید

1-1-10332-6-1-0-0 908

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد

سایر 83.08  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي احمد قلی پور نسبت به راي شماره 1.96.22187 مورخ 
96.10.12 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.25 به 1 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 207.95 مترمربع به مبلغ  698712000(ششصد و  نود و  هشت میلیون و  
هفتصد و  دوازده هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 207.95  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22587 تجدید 
نظر

خمسه بازار  
 مرادیان- 

ك امید

1-1-10332-6-1-0-0 908

در خصوص اضافه بنا بصورت انباري در زیرشیروانی مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.25 به 1 

برابر ارزش آن نسبت به مساحت 15.98 مترمربع به مبلغ  15340800(پانزده میلیون و 
 سیصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 15.98  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 404 مورخ 93/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 320.66 مترمربع میباشد که مورخ 95/09/28 تمدید گردید، حالیه با 
توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 35.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 141.52 مترمربع (هرطبقه 35.38 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.21 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول الی چهارم به سطح 20.84  -4
مترمربع (هر طبقه 5.21 مترمربع)

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد که براین اساس داراي اضافه بناي مجازي به -5
سطح 83.08 مترمربع میباشد

احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی به سطح 15.98 مترمربع-6
افزایش سطح راه پله و اتاقک آسانسور در زیرشیروانی به سطح حدودا 5 مترمربع-7

داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 38.77 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -8
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار 

.الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

908

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي حجت اله امیري نسبت به راي شماره 1.96.22064 مورخ 
96.10.5  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 81.49 مترمربع به مبلغ  410709600(چهارصد و  ده میلیون و  هفتصد و  نه 
هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 81.49  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22591 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان 
زمینهاي 
 احمدپناه

1-1-10492-14-1-0-0 909

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 59.9  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 430 مورخ 1392/12/27 و تمدید 
پروانه مورخ 1395/07/24 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه 

زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 441/29 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
.گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

 اضافه بنا در همکف بمساحت 19/91 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 59/73 متر مربع (هر طبقه 19/91 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/25 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/89 متر مربع و طبقات -4

0/96 متر مربع (هر طبقه 0/32 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 59/90 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند 

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ3,119,625,600(سه میلیارد و  

یکصد و  نوزده میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 464.23  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/14 1/96/22592 بدوي بلوار دیلمان 
 چهارراه 
بهشتی 
کوچه 

میرابوالقاسم
ي بوستان 

13  

1-1-10483-2-1-0-0 910

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
317755200(سیصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 189.14  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 81.33  2
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 278 مورخ 1394/12/19 بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی و بازیربناي 1172.21 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 67.68 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -1

مفید در همکف به سطح 0.77 مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه اول و دوم به سطح 4.82 -2

مترمربع (هر طبقه 2.41 مترمربع)
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 270.72 مترمربع (هر طبقه 67.68 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات 3، 4 و 5 به سطح 5.64 -4
مترمربع (هر طبقه 1.88 مترمربع)

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 81.48 مترمربع که از این مقدار 13.80 مترمربع عدم -5
.رعایت عقب سازي میباشد

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 33.12 مترمربع باتوجه به افزایش انباري از 7 واحد به -6
10 واحد انباري

مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به مقدار -7
5.20 مترمربع- صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي

اضافه بنا به سطح81.33 مترمربع ناشی از افزایش واحد از 7 به 10 واحد مسکونی -8
(هرطبقه 27.11 مترمربع)

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 23.96 مترمربع و در طبقات به سطح 165.18  -6
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست.با توجه به تزاحم 4 واحد 

.پارکینگ با یکدیگر مشمول عوارض دو واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

910

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد جمالی صف سري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ کاهش سطح راه 

پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 67.88 متر مربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 399134400(سیصد و  نود و  نه میلیون و  

یکصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 67.88  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22596 بدوي بلوار  
شهیدرجاي
ي  کوچه 13

1-2-10106-23-1-0-0 911

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe 1حتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 60 مورخ 
1396/06/20 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 569/46 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 1/99 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 48/15 متر مربع (هر طبقه 16/05 متر مربع)-2

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/25 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/96 متر مربع و طبقات -4

15/78 متر مربع (هر طبقه 5/26 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

(درب سواره رو نصب نگردیده)
الزم به ذکر است که رعایت حد نصاب فضاي باز گردیده همچنین فضاي سبز تاکنون اجرا 

.نگردیده ولی در پالن ارائه شده لحاظ گردیده است
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/11/07 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
توضیح اینکه بدلیل حذف سایبان در همکف بمساحت 14/06 متر مربع داراي اضافه بناي 
همزمانساز میباشد که طبق نامه شماره ش ر 37100-1397 مورخ 1397/03/01 سرپرست 
معاونت محترم معماري و شهرسازي مساحت سایبان مندرج در پروانه ساختمانی (چنانچه 
صرفاv به جهت تأمین پارکینگ و یا فضاي غیر محصور و مشروط بر عدم احداث هر گونه 
مستحدثات در فضاي پیلوت زیر سقف آن در نظر گرفته شود) قابل طرح بعنوان تخلف 

.ساختمانی نمیباشد
.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 316545 (در حد ستونگذاري همکف)میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

911

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 367,443,000(سیصد و  شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  
چهل و  سه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.51  3
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22598 بدوي گلسار کوي  
ولیعصر بن 

بست 2 
همکف

1-1-10195-17-1-0-0 912

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 180.49مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 279759500
(دویست و  هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  نه هزار و  پانصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 180.49  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله به شماره 210 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 299.95 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت 
و ستونهاي طبقه اول بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

:تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.85 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 23.66 مترمربع -
الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ پروانه در 
همکف به سطح 94.15 مترمربع و طبقه اول به سطح 86.34 مترمربع به صورت داخل تراکم 

.پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 
.کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/11/25 مبمی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

الزم به توضیح است با توجه به حذف سایبان در همکف و تبدیل آن به فضاي پیلوت به 
.سطح 3.15 مترمربع داراي اضافه بناي همزمانساز می باشد

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم هاجر آصف موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 20.03 متر مربع با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 

برابر ارزش معامالتی بمبلغ 117776400(یکصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  
شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 20.03  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22599 بدوي علی آباد  
کوچه 

مرادیان 
کوچه 
ایروانی

1-2-10206-25-1-0-0 913

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 121 مورخ 1396/09/07به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 572.71 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد ستونهاي 
طبقه همکف بوده و تا این مرحله و برابر نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف 
به سطح 20.03 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي کاظم یحیی محمودي مبنی 

بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري به مساحت 12.12 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 162892800(یکصد و  شصت و  دو میلیون 

و  هشتصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 12.12  4
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22606 بدوي گلسار خ 
192  

1-1-10531-17-1-0-0 914

در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

15,120,081(پانزده میلیون و  یکصد و  بیست هزار و  هشتاد و  یک) ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 18.5  2
 

346950  , 1383
 , 1384

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 409 مورخ 1382/05/27 و 
گواهی پایانکار شماره 36894 مورخ 1383/11/28 بصورت یکباب ساختمان 4/5 طبقه در 4 

 واحد مسکونی با زیربناي 973/98 متر مربع صادر گردیده
: که پس از پایانکار (در سال 1384)بابت

احداث انباري در حیاط خلوت بمساحت 24/76 متر مربع ****
 احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت بمساحت 1/60 متر مربع ****

 احداث یکواحد تجاري در همکف بمساحت 66/44 متر مربع ****
اضافه بنا همزمان ساز در طبقات اول تا چهارم در مجموع بمساحت 15/60 متر مربع (  ****

هر طبقه بمساحت 3/90 متر مربع )
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/95/18524 مورخ 1395/08/04 و پرونده در واحد 

.خالف میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي مغایرت بصورت

توسعه بناي تجاري بمساحت 12/12 متر مربع (بصورت تبدیل انباري و سرویس بهداشتی -1
(در حد شمال واحد تجاري) با قدمت سالجاري (1396

مسقف نمودن راهرو دسترسی به انباري ها بمساحت 4/86 متر مربع با قدمت سال 2-1384
توسعه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 1/72 متر مربع (مسکونی)-3

توسعه بناي همزمانساز در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 11/92 متر مربع (هر طبقه 2/98 متر -4
مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

914

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/26 1/96/22613 بدوي گلزاران بعد  
از کانال 
روبروي 
مسجد 

   ابوالفضل

1-1-10690-27-1-0-0 915

با احراز تخلف نامبرده ، با توجه به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون 

مجوز خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  570,214,000(پانصد و  هفتاد 
میلیون و  دویست و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 367.88  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، موجبی براي قلع بنا 
وجود ندارد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  
93,000,000(نود و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 300  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/22613 بدوي گلزاران بعد  
از کانال 
روبروي 
مسجد 

   ابوالفضل

1-1-10690-27-1-0-0 915

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه به مساحت 
 226 لیکن برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 209.50 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت ساختمان 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی و با 
 توجه به سوابق گزارش ناحیه با قدمت سال 1393 می باشد

و نیز با توجه به عدم مشخص نمودن تراکم در  T-R212  با توجه به قرار گیري ملک در پهنه
. این پهنه ، نیاز به اعالم ضابطه جهت تراکم گیري می باشد

با توجه به اعالم نظر مسئول محترم بصورت 2 طبقه و بازیربناي 150مترمربع در هرطبقه ، 
: تراکم گیري بشرح ذیل می باشد

با توجه به سطح زیربنا در همکف برابر ضوابط 150مترمربع در حد تراکم و 16.97 مترمربع 
.مازاد بر تراکم می باشد

با توجه به سطح زیربنا در طبقه اول برابر ضوابط 150مترمربع در حد تراکم و 16.97 مترمربع 
.مازاد بر تراکم می باشد

 احداث دو طبقه مازاد بسطح 333.94 مترمربع هر طبقه 166.97 مترمربع
برابر ضوابط جاري با توجه به نحوه آرایش پارکینگ ها ، دو باب کسري پارکینگ دارد و یک 

.باب کسري پارکینگ تزاحمی (درآمدي)دارد
ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد

. نقشه هاي معماري تاکنون ارائه نشده است
. برابر خط پروژه 3-1 مورخ 95/03/24 فاقد عقب نشینی است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 فقط پرینت مجدد به درخواست متقاضی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 

مدلول پروانه، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

788,449,200(هفتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  چهل و  نه هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.33  2.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 1/96/22616 تجدید 
نظر

گلسار خ  
118 

1-1-10102-46-1-0-0 916

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 27 مورخ 96/05/07 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد 
مسکونی و بازیربناي 1536.20 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه ارائه شده بر خالف 

.مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 85.33 مترمربع می باشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 

محل و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با 
وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی، براي 
اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، به مبلغ  3,353,028,000(سه میلیارد و  سیصد و  

پنجاه و  سه میلیون و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 399.17  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/03 1/96/22618 تجدید 
نظر

گلسار  خ  
130 توحید 
 10پالك 62

1-1-10202-70-1-0-0 917

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 42,319,200(چهل و  دو میلیون و  
سیصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.19  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  412 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  998.78 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر شده و یک بار نیز تمدید گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می 
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به  -2خارج از عمق 60% به طول 4.72 متر -1:گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح  -3 سطح 66.2 مترمربع
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم  -198.64 مترمربع ( هر طبقه 66.2 متر مربع)

بسطح 99.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 33.67 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب 
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور  -5.سازي می باشد

پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.5 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم 
در هنگام صدور پروانه به سطح  -6جمعاً به سطح 29 متر مربع ( هر طبقه 7.25 متر مربع )
داراي کسري حد نصاب  -25.197 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

رعایت پارکینگ می  .فضاي باز بسطح 66.2 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي) می باشد
.گردد راه پله به بام  /--.انبار زیر شیروانی بسطح 31 متر مربع  حدف گردیده است /--:ضمناً
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر )  /--.بسطح 10.13 متر مربع کاهش یافته است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت   .در هنگام پایانکار الزامی است
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

917

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 
ملک موردنظر و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 
سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات 
دوم الی چهارم (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح طبقات) و طبقه مازاد پنجم، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  3583137600(سه میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  سه 

میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 355.47  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 1/96/22619 بدوي گلسار-خ  
استاد معین 
خ 153- بن 

بست 
 وحدت

1-1-10150-86-1-0-0 918

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی 

(برگشت تشویقی آسانسور)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 33,684,000(سی و  سه 
میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.05  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 49 به تاریخ 94/05/01 به صورت 4.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه چهارم و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1234.47 مترمربع می باشد. الزم به ذکر است 
 : از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل در مرحله سقف طبقه اول

اضافه بنا در همکف به سطح 22.23 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 49.79 مترمربع -2

استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 81.14 متر مربع -3
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

:مورخ 1395/08/11مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

******************************* 
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده مجدداً داراي 

:تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.4 مترمربع ( همزمانساز ) -1

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 100.38 متر مربع  ( هر طبقه به سطح  -2
50.19 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 69.99 متر مربع که از این مقدار به سطح 19.80 متر  -3
 مربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 184.70 متر مربع -4
برگشت 5% تشویقی آسانسور با توجه به احداث طبقه مازاد به سطح 20.05 متر مربع -5

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.44 مترمربع -6
مابه التفاوت کسري حد نصاب فضاي باز نسبت به پروانه صادره به سطح 42.23 متر مربع  -6

( محاسبات درآمدي )
افزایش تعداد واحدها از 8 به 9 واحد -7

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد می باشد و مشمول تخلف افزایش تعداد  *---*
.واحد نمی گردد

مالک در اجراي ساختمان اقدام به احداث 2 عدد آسانسور به صورت ذیل نموده است  *--*
 :

آسانسور شماره 1 داراي 6 ایستگاه ( همکف الی طبقه پنجم ) و اتاقک آسانسور  *-*-*-*
در زیر شیروانی

آسانسور شماره 2 داراي 5 ایستگاه ( همکف الی طبقه چهارم ) و اتاقک آسانسور  *-*-*-*

918

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 در طبقه پنجم
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( الزم به توضیح می باشد در زمان  *---*
صدور پروانه داراي سوابق یک واحد کسري پارکینگ *- تزاحمی درآمدي -* با توجه به 
اینکه 8 واحد پارکینگ به صورت بدون مزاحم جانمایی گردید لیکن از مالک اخذ گردیده 

شده،بر همین اساس فاقد کسري پارکینگ -* تزاحمی درآمدي*- می باشد )
.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستورمقتضی تقدیم می گردد 

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 
محل و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با 
وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، براي 
اضافه بناي برخالف مدلول پروانه در همکف، به مبلغ  210,067,200(دویست و  ده 

میلیون و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.26  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/22620 تجدید 
نظر

گلسار  
استاد معین 
مقابل ك 16

 جنب 
نانوایی 
بربري 
 جباري

1-1-10114-61-1-0-0 919

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام فونداسیون و اجراء 
ستون هاي طبقه همکف  که داراي پروانه احداث بنا تجاري - مسکونی  مرحله اول به شماره  
49   مورخ 1396/06/02 و  بصورت 3  طبقه  بر روي مغازه بالکن دار در یک واحد مسکونی و 
یک باب مغازه  به انضمام زیر زمین و به مساحت کلی267.89   مترمربع صادر گردیده است  
که حالیه با توجه به بازدید میدانی زیر زمین در اجراء حذف گردیده است و متقاضی به اجراء 

. ساختمان با پوشش 100 % بنا نموده است
حالیه باتوجه به نقشه هاي معماري ارائه شده داراي بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت 

.31.26 مترمربع می باشد
( نقشه برداري ارائه نگردیده است.)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از محل و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به 
مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي بدون مجوز، با اعمال ضریب 
1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 225,487,500(دویست و  

بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می 
گردد. 

جریمه 85.9  1.25
 

2100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/22621 تجدید 
نظر

پستک کوي 
طالقانی 
یاس 3

1-1-10402-859-1-0-0 920
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک قطعه زمین  فاقد سند برابر کروکی ارائه شده به پیوست به 
مساحت 173 مترمربع مشتمل بر یک باب خانه فاقد مجوز با زیربناي 70.90 مترمربع با 

قدمت سال 1393 و مصالح بلوکی با شناژهاي قائم و افقی  که با توجه به کاربري کال خارج از 
تراکم  می باشد . ضمنا پارکینگ طبق ضوابط جاري بصورت بارانداز در محوطه با مساحت 15

 مترمربع  تامین شده است .ضمنا با توجه به تصرف نهر متروکه حد غرب مساحت عرصه 
207.74 مترمربع می باشد  برابر خط پروژه 1-1 مورخ 96/03/29 بسطح حدود 16 مترمربع 

در تعریض معبر 10 متري قرار دارد .  حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره برق جهت اخذ 
. انشعاب را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

920

به استناد تبصره 4 در خصوص تبدیل یکباب مغازه به دوباب در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم مابه التفاوت  ارزش سرقفل معادل 186360000
(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 39.07  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/10/30 1/96/22624 بدوي کوي  
هاشمی 13 

 آبان

1-2-10155-68-1-0-0 921

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 443 مورخ  91/10/13 و تمدید 
مورخ 1393/10/08 طبق بند 23 صورتجلسه مورخ 1391/06/23 کمیسیون ماده 5 بصورت 

ساختمان 3 طبقه بر روي یکباب مغازه (4 طبقه بر روي پیلوت) بهمراه بالکن در 4 واحد 
مسکونی با زیربناي 495 متر مربع (بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

: داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/86 متر مربع-1

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 21/07 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-2
توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه بمساحت 9/04 متر مربع-3

کاهش بناي مسکونی در طبقه اول بمساحت 20/48 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 2/46 متر مربع (هر طبقه 0/82 متر مربع)-5

توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 2/46 متر مربع-6
.کسري پارکینگ ندارند

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/541 مورخ 1396/02/19 و پرونده 
 در واحد تخلفات

.و گواهی عدم خالف بشماره 206056 مورخ 1395/12/28 میباشند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به تبدیل یکواحد تجاري به دو واحد (با قرار دادن 

.دیوار )نموده اند که بابت آن یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
.مراتب با توجه به درخواست مجدد گواهی عدم خالف بحضور تقدیم میگردد

921

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 85000000(هشتاد و  پنج میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

850000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/30 1/96/22628 بدوي بلوار  
دیلمان خ 

میرابوالقاسم
ي جنب 
 بوستان2

1-1-10477-2-1-0-0 92
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 136000000(یکصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 21.15  0
 

850000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1396/10/30 1/96/22628 بدوي بلوار  
دیلمان خ 

میرابوالقاسم

1-1-10477-2-1-0-0 92
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه دوطبقه به انضمام دوباب دکان به مساحت عرصه 148 مترمربع بوده که از بابت 

ساختمان مسکونی به سطح 144.04 مترمربع و دوباب مغازه فاقد بالکن به سطح 24.65 
داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد.حالیه مشاهده 
گردید مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل پارکینگ به یک باب مغازه دیگر به سطح 21.15 

مترمربع و فاقد بالکن باقدمت سال 88 نموده است.براین اساس داراي 2واحد کسري 
پارکینگ تجاري میباشد.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي 

***خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/08/15 به سطح 0.44 مترمربع از کل ملک در 

.تعریض خیابان 24 متري میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات و احداث سایبان راي به جریمه به مبلغ964,645,550

(نهصد و  شصت و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد و  پنجاه) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 106.8  2.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22629 اصالح
ي 

بدوي

بلوار  
دیلمان  خ 

میرابوالقاسم
ي کوچه 

 بوستان 6

1-1-10300-8-1-0-0 92
3

همچنین با توجه به تعیین جریمه در خصوص 3.77 مترمربع سایبان  و صدور حکم به 
ابقاي آن ، کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.

سایر 25  0
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
170,923,200(یکصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 101.74  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله بهره برداري که  براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  339 مورخ  92/11/2 با زیر بناي کلی  460.1 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد 

مسکونی صادر گردیده است به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه 
:و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

. افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 24.65 مترمربع -1
احداث سایبان غیر همگن  به مساحت 3.77 مترمربع   با عمق 1.30 متر با قوطی فوالدي  -2
و متصل به ساختمان که در صورت ابقاء آن کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم ابقاء یک 

.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 73.95 مترمربع ( هر  -3

طبقه 24.65 متر مربع)
توسعه راه پله به بام بسطح 4.43 متر مربع -4

در هنگام صدور پروانه به سطح 101.74 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -5
تبصره ماده  7)

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

92
3

تجدید نظرخواهی مالک نسبت به دادنامه بدوي وارد و موجه نیست زیرا به تصریح 
ماده صد قانون شهرداري ها، کلیه مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف به 

اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می باشند و اقدام به احداث ساختمان بدون 
تحصیل پروانه ساختمانی فاقد وجاهت بوده و حسب مدارك و مستندات موجود در 
پرونده و مدافعات معترض و با عنایت به موقعیت مکانی و اینکه تخریب ساختمان، 

زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، لذا با وصف محرز بودن تخلف، 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  234608000
(دویست و  سی و  چهار میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 151.36  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22641 تجدید 
نظر

سیاه 
اسطلخ 

چهاراه تراز 
کوه به 
سمت 

نخودچر 
جنب 
گلخانه

1-2-10900-137-1-0-0 92
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین به 
سطح 5200 مترمربع که از بابت دیوارگذاري به طول 111.36 متر و احداث اعیان دو طبقه 

(همکف و اول) با قدمت سال 94 به سطح 40 مترمربع بروي عرصه به مساحت 765 مترمربع 
.برابر طرح تفصیلی در حریم شهر و فاقد کاربري میباشد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي تجدیدنظر 
.به شماره 22641 مورخ 96/11/07 مبنی بر جریمه میباشد

مراتب باتوجه به درخواست مجوز حفاري شرکت گاز به طول 10 متر با پوشش خاکی جهت 
.صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

92
4

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا زرینی و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.22231 
مورخ 96.10.16 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 14.53  2
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22643 تجدید 
نظر

دهسرا بعد  
از دکل 

فشار قوي 
از سمت 
چهارراه 
شهید 

  بهشتی

1-1-10462-14-1-0-0 92
5

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 448  2
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 250 
مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه آموزشی بازیربناي 1828.5 مترمربع می باشد. عملیات 
ساختمانی در مرحله اتمام بتن ریزي سقف اول بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده 

 داراي
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.53مترمربع -1

الزم به ذکر است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ همکف در 
 .پروانه به سطح 448 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.ضمناً میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد
الزم به توضیح است ملک فوق داراي سوابق شکایت به شماره درخواست 315806  ثبت در 

سیستم شهرداري از جانب همسایه حد غرب مبنی بر  تداخل 2 پالك به سطح 31.35 
 .مترمربع ( 3.30 * 9.50 ) می باشد

.برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/09/08 رعایت عقب نشینی گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

92
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي  طبقه پنجم (عدم رعایت عقب سازي) را به ضریب 2.25 برابر تقلیل 
و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 549,234,000(پانصد و  

چهل و  نه میلیون و  دویست و  سی و  چهار هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 72.65  2.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22644 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10485-20-1-0-0 92
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 453,415,200(چهارصد و 
 پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 269.89  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث انباري در 
زیرشیروانی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
106224000(یکصد و  شش میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال، عینا 

تایید می گردد.

جریمه 44.26  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 1131916800(یک میلیارد و  یکصد و  سی و  
یک میلیون و  نهصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 168.44  2
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1396/11/07 1/96/22644 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10485-20-1-0-0 92
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 602 مورخ 1391/12/23 به صورت 5.5 طبقه با رعایت عقب سازي 
در طبقه پنجم و در 10 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1483.58 مترمربع صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و برابر نقشه هاي 
:ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 25.90 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 103.60 مترمربع ( هر طبقه 25.90  -2

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 65.58 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 39.68  -3

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
احداث 9 باب انباري در زیر شیروانی به سطح 44.26 مترمربع -4

 توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 7.87 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -6
سطح 2.79 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 35.35 متر مربع ( هر طبقه 

7.07 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 269.89 متر مربع ( تبصره 7) -7

.با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص تراکم اعطایی، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  106,512,000(یکصد 
و  شش میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.4  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22645 تجدید 
نظر

سیاه  
اسطلخ 

خوش نشین 
66

1-2-10145-286-1-0-0 92
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25  برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
832,230,000(هشتصد و  سی و  دو میلیون و  دویست و  سی هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 198.15  1.25
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 112 مورخ  94/07/28 بصورت ساختمان4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 565/29 متر مربع (با 

استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفتکاري  میباشد 
: و باستناد نقشه هاي ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد

 اضافه بنا در همکف بمساحت 39.63 متر مربع با توجه به حذف سایبان -
اضافه بنا در طبقات 1تا  4  بمساحت 158.52 متر مربع (هر طبقه 39.63 متر مربع) -

کاهش سطح زیرشیروانی 5.16 مترمربع ضمنا در پروانه 4 باب انباري در زیرشیروانی داشته -
. حالیه یک باب احداث شده است

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 63/40 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی -
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
**************************************

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست .  مراتب جهت 
.دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 در خصوص بناي داخل تراکم بمساحت 230.50مترمربع رأي بدوي عیناً تأئید می 
گردد.

سایر 230.5  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22648 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-149-1-0-0 92
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 1

) جریمه بمبلغ 110949000(یکصد و  ده میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 35.79  1
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 2 مورخ 1396/03/18 به صورت 1.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 230.5 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده 

و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می 
:باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 23.29 مترمربع -
تبدیل پارکینگ به مسکونی به سطح 12.5 مترمربع -

ضمناً طبقه اول به سطح 0.8 مترمربع و راه پله به بام به سطح 0.39 مترمربع کاهش یافته 
.است

الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ کل زمان 
پروانه به سطح 230.5 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد.  
حالیه درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 

1) جریمه بمبلغ 323232000(سیصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست و  سی و  دو 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 96.2  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 1/96/22649 تجدید 
نظر

رشتیان خ  
شهید 
رجائی 

پشت بن 
   بست 44

1-2-10680-5-1-0-0 92
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 288 مورخ 93/12/11 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 503.55 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 24.05 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 72.15 مترمربع (هر طبقه 24.05 مترمربع)-2

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی می باشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

92
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2  برابر 
ارزش معامالتی براي احداث اتاقک در طبقه ششم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.5  2
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/07 1/96/22650 تجدید 
نظر

بلوار 
دیلمان- 
کوچه بن 

 بست بارش

1-1-10245-32-1-0-0 930

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص تراس غیر مسقف (بام تهرانی)، حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  398,865,600(سیصد و  نود 
و  هشت میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 79.14  1.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله بهره برداري که براي آن پروانه نسقی به 
شماره 42 مورخ 93/5/4 با زیر بناي کل 1039.14 مترمربع در 4.5 طبقه و 2 متر عقب سازي 

.در طبقه 4  و در چهار واحد مسکونی صادر گردیده است
از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد در طبقه پنجم و 3 واحد کسري 

پارکینگ مسکونی داراي راي کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه و متعاقب آن گواهی 
.عدم خالف به شماره 191029 مورخ 1395/12/28 می باشد

حالیه متقاضی مباردت به دریافت سند تک برگ مالکیت نموده است و با توجه به نقشه 
.برداري ممهور به مهر نظام مهندسی مابه التفاوت زیربنایی زیر موجود می باشد

. کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون ماده صد در همکف به مساحت 0.08 مترمربع -1
. کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون ماده صد درطبقه اول  به مساحت 0.08 مترمربع -2
. کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون ماده صد در طبقه دوم  به مساحت 0.08 مترمربع -3
. کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون ماده صد در طبقه سوم  به مساحت 0.08 مترمربع -4

. کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون ماده صد در طبقه چهارم به مساحت 0.08 مترمربع -5
. کاهش بنا نسبت به راي کمیسیون ماده صد در طبقه پنجم به مساحت 0.08 مترمربع -6

. احداث تراس غیر مسقف ( بام تهرانی) در طبقه ششم به مساحت 79.14 مترمربع -7
. احداث یک باب اطاق ( بهار خواب) در طبقه ششم به مساحت 37.50 مترمربع -8

داراي انباري باالي 5 متر به مساحت 2.37 مترمربع در زیر شیروانی ( طبقه ششم )  -9
.جهت پرداخت عوارض درآمدي می باشد

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسون ماده صد مبنی بر صدور جریمه به شماره 
1/96/22650 مورخ 1396/11/07 می باشد.چ

پارکین هاي شماره 3 و 2 با هم بصورت تزاحمی و پارکینگ شماره 4 و 8 با هم بصورت 
تزاحمی و پارکینگ شماره 7 با توجه به اینکه درب سواره رو به صورت دو لنگه اي 90 درجه 

.می باشد رعایت نمی گردد
.حد شرقی داراي نماي جانبی با حلب براق می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

930

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 68565600(شصت و  هشت میلیون و  پانصد و  شصت و  پنج 

هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 9.63  2
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22652 تجدید 
نظر

گلسار خ  
153 

1-1-10154-18-1-0-0 931

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده داراي سند به صورت یکباب خانه مسکونی دو طبقه روي پیلوت در 
دو واحد مسکونی طبق سند به مساحت عرصه 330 مترمربع و داراي پروانه بشماره 

104-1373/04/01 و پایانکار بشماره 6568-1375/05/24می باشد .فاقدعقب نشینی می 
باشد حالیه بدون مجوز اقدام به احداث آسانسور در محوطه حیاط مشاعی و چسبیده به 

اعیان بسطح کل 9.63 مترمربع با قدمت سال جاري نموده است . مراتب با توجه به 
/.درخواست متقاضی جهت دستورات بعدي  تقدیم می گردد

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 322.49  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22653 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور  پشت 
پمپ بنزین 
صادقی نژاد

1-2-10488-384-1-0-0 93
2

در خصوص اعتراض خانم نسرین داداشی گوکه نسبت به راي شماره 1.96.22281 
مورخ 96.10.16  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 172.53 مترمربع به مبلغ  802264500(هشتصد و  دو میلیون و  
دویست و  شصت و  چهار هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 172.53  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 10 مورخ 1396/04/22 به صورت 2.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 322.49 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 57.51 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 115.02 مترمربع ( هر طبقه 57.51 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 18.33 مترمربع -

الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ پروانه 
.به سطح 322.49 به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

93
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 324,172,800(سیصد و  
بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 64.32  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22655 بدوي گلسار -  
خیابان 137

1-1-10082-50-1-0-0 93
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث تاسیسات در همکف (مازاد بر 35%) حکم 

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  294,201,600
(دویست و  نود و  چهار میلیون و  دویست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 43.78  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  118,456,800(یکصد و  هجده میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.51  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/11/07 1/96/22655 بدوي گلسار -  
خیابان 137

1-1-10082-50-1-0-0 93
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  278 مورخ  1393/12/19 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 1201.44 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول  60% و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 8.37 مترمربع -1

احداث موتور خانه و تاسیسات در قسمتی از حیاط خلوت حد شمالی به مساحت 13.32   -2
. مترمربع

بناي مازاد بر تراکم خارج از 35 % تاسیسات از بابت احداث استخر و سونا و جکوزي در  -3
.همکف به مساحت 30.46 مترمربع

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.37 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 8.37 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 0.72 مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 37.37 مترمربع-5
. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.12 مترمربع-6

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 70.51 مترمربع در همکف و طبقات ( 41.89   -7
مترمربع در همکف و 28.62 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126000000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/28 1/96/22656 بدوي جاده انزلی  
نیروي 

انسانی بن 
بست 
مسعود

1-1-10436-91-1-0-0 93
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلفات مذکور ، باتوجه به اینکه در دادنامه شماره 96/8/22-1/96/12229
 براي متراژ 177.39 مترمربع راي صادر شده است و طبق گزارش جدید منطقه به 

شماره 295671-96/10/14 و اصالح متراژ کل تخلف به مساحت  123.45 مترمربع ، 
جهت اصالح و صدور راي اصالحی به شعبه صادرکننده ارسال گردد. 

سایر 123.42  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22656 بدوي جاده انزلی  
نیروي 

انسانی بن 
بست مسعو

1-1-10436-91-1-0-0 93
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ًمکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 301 مورخ 1392/10/07بصورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1139.73 
مترمربع می باشد. از بابت تخلفات ساختمانی در مرحله تمام بتن ریزي سقف طبقه چهارم  

:بدون سربندي به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 6.75مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 59.25مترمربع ( براي هر طبقه بسطح 19.75 -2
 مترمربع میباشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 47.35 مترمربع که از این مقدار بسطح 27.60مترمربع  -3
بصورت عدم رعایت 2مترعقب سازي میباشد.ضمناً تا این مرحله رعایت پارکینگ 

میگردد.****(فقط با توجه به تزاحم 2پارکینگ ،یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
****عوارض درآمدي خواهند داشت.)

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 75.80مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7
) استفاده نموده است .همچنین با توجه به بیشتر بودن حدود و ابعاد وضع موجود پالك ( به 

استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار)  از حدود و ابعاد سند مالکیت و 
.پروانه صادره احتمال تجاوز  به ملک مجاور نیز میباشد

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي کمسیون ماده صد محکوم به جریمه نقدي 
می باشدو براي آن گواهی عدم خالف به شماره 170036 مورخ 1394/05/17صادر گردیده 

 .است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات مجدد به شرح ذیل داراي 

سوابق گزارش و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/07/01 و تجدید نظر ماده صد 
:مورخ 1396/08/22می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع -1
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 164.75 مترمربع -3

حالیه مالک با توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات را 
:دارند

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 3.45 مترمربع به  -1
صورت تخلف زیربنایی و به سطح  9.19 مترمربع به صورت سایه کنسول بال استفاده بوده و 

خالف محسوب نمی گردد و جهت محاسبات درآمدي می باشد )
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2
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مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 119.97مترمربع -3

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.54 مترمربع -4
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -5

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/10/04 و صدور دستور مقتضی  
.تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

87183000(هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  سه هزار ) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.29  1.5
 

1800000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22661 بدوي بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان 
اولین 

چهاراه 
سمت چپ

1-1-10397-921-1-0-0 93
5

باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري و حصارکشی ، قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد 
را ندارد  لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 18.5  0
 

1800000  , 1394 دیوار گذاري

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه به صورت ششدانگ یک قطعه زمین 
نسقی به مساحت 365 مترمربع می باشد. مالک بدون مجوز اقدام به احداث یک چشمه اتاق 

به همراه سرویس بهداشتی به سطح 32.29 مترمربع (کال در حد تراکم) با قدمت سال 94 
نموده که بابت احداث آن داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/11/07 و پرونده در واحد 

خالف میباشند. به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/08/11 به سطح 6.47 مترمربع در 
تعریض کوچه 10 متري واقع گردیده است. حالیه متقاضی مدعی است که در هنگام خرید 

زمین از فروشنده بر مبناي کوچه 10 متري زمین ها تقسیم شده که در حال حاضر بر اساس 
خط پروژه شهرداري مسیر 10 متري تغییر کرده و باعث  عقب نشینی ملک متقاضی گردیده 
و در سمت روبرو که زمین فروشنده قرار گرفته نه تنها عقب نشینی نداشته بلکه قسمتی از 
زمین به فروشنده بر می گردد که نسبت به این خط پروژه اعتراض دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/4/31 بسطح 8.99 متر مربع در تعریض قرار  ***

***.دارد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 

الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم، به مبلغ  831216000(هشتصد و  سی و  یک 
میلیون و  دویست و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 99.69  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/07 1/96/22665 بدوي گلسار 104 
 بوسار

1-1-10037-67-1-0-0 93
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,305,158,400(یک میلیارد و  سیصد و  پنج میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129.48  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22665 بدوي گلسار 104 
 بوسار

1-1-10037-67-1-0-0 93
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال  احداث داراي  پروانه ساختمانی احداث بنا مرحله 
اول به شماره 194 مورخ 95/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 5  

واحد مسکونی با زیربناي کل 1438.53 مترمربع می باشد و در مرحله فنداسیون پروانه 
مرحله دوم دریافت موده اند . حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي 
: میباشد  وبرابر نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلف بشرح ذیل می باشد

 افزایش بنا در همکف بسطح 17.59مترمربع با توجه به حذف سایبان -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 70.36 مترمربع ( هر طبقه 17.59 مترمربع )-

اضافه بنا در طبقات 5 بسطح 129.48 مترمربع با توجه به عدم رعایت عقب سازي در این  -
. طبقه ضمن اینکه بسطح 20.29 مترمربع از آن بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1 تا 4 بسطح  7.68  -

 مترمربع و در طبقه 5 بسطح 3.03 مترمربع
کاهش بنا در زیر شیروانی  بسطح  16.33 مترمربع ضمنا بسطح  1.03 مترمربع اضافه بناي  -

. تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
.رعایت 10باب پارکینگ دوبل براي 5 واحد تا این مرحله طبق نقشه  می گردد -

ضمناً رعایت فضاي باز و همچنین  فضاي سبز طبق نقشه می گردد و اجراي آن تا زمان  -
. پایانکار الزامیست

نصب درب سواره رو (به عرض 3 و 4 متر طبق ضابطه پروانه ) وارتفاع پیلوت (2.40 متر)  -
الزامیست و جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار متعاقباً قابل بررسی خواهد بود.مراتب 

.جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52819200(پنجاه و  دو میلیون و  
هشتصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31.44  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/14 1/96/22696 بدوي کوي 
هاشمی ، 

خیابان 13 
آبان ، کوچه 
 9 ، فرعی 1

1-2-10156-14-1-0-0 93
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 17 مورخ 1396/04/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 670.93 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی کمتر از 5% به شرح ذیل می 

:باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 12.99 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.72 مترمربع ( هر طبقه 1.24 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 6.69 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 21.03
 متر مربع ( هر طبقه 7.01 متر مربع )

کاهش زیر شیروانی به سطح 28.87 مترمربع -
.رعایت پارکینگ ، فضاي باز و فضاي سبز گردیده است

درخواست پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر میگردد

تعطیل محل 
تخلف

128.53  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/07 1/96/22706 بدوي گلسار     
خ98 بلوار 

 گلسار

1-1-10042-37-1-20-0 93
8
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان در طبقه سوم به سطح 128.53 مترمربع که داراي پروانه و پایانکار می باشد مالک 

بدون مجوز اقدام به تبدیل آن به استودیوي عکاسی با قدمت سال 96 نموده است.از بابت آن 
داراي راي کمیسیون بدوي مورخ 96/11/07 مبنی بر تعطیلی محل کسب میباشد.با توجه به 

.تبدیل صورت گرفته 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
باتوجه به نامه به شماره ش ر-44415-1397 کمیسیون ماده صد درخصوص سایر واحدهاي  

 .ساختمان مذکور به استحضار میرساند ساختمان داراي دو بلوك به هم پیوسته میباشد
بلوك اول با راه ورودي از خیابان بوده و واحدهاي طبقات به صورت کافه، دفتر اسناد رسمی، 
مطب دندانپزشکی، آموزشگاه موسیقی، دفتر فنی و مهندسی، مسکونی، استودیو عکاسی، 

.مسکونی و مسکونی میباشد
بلوك دوم با راه ورودي از کوچه بوده و واحدهاي طبقات به صورت دفترفروش کیف و 

.کفش،مزون، مزون، استودیو عکاسی و خالی از سکنه میباشد
واحد مذکور در بلوك دوم قرارگرفته است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

.تقدیم می گردد

93
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقه همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 37464000(سی و  هفت 

میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.15  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22711 بدوي سعدي   
یوسف نژاد

1-2-10313-21-1-0-0 93
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  127 بصورت 3 طبقه روي 
پیلوت در3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کل  514.38 مترمربع می 
باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  

ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله بسطح 11.15 مترمربع اضافه بنا  دارند .رعایت سایر 
ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله 

.دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه در طبقه اول، به مبلغ  544,420,800(پانصد و  

چهل و  چهار میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 54.01  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 1/96/22712 بدوي گلسار - 
بلوار گیالن 
خیابان 176 

ارکیده  
نبش ك 

دوم

1-1-10139-1-1-0-0 940

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 270.46 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 384- 94/12/27 مبادرت 

به احداث بصورت 5.5 طبقه در پنج واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 270.46 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 384 
مورخ 94/12/27 که مورخ 95/12/21 تمدید و مورخ 96/03/08 به صورت 5 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 853.55 مترمربع 
:اصالح گردید. قبالً  داراي چندین مرحله سوابق در کمیسیون ماده صد بوده است

در مرحله اتمام سقف اول و قالب بندي ستون هاي طبقه اول جهت بتن ریزي  به  *******
:استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در همکف بسطح حدود 54.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -2

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -3
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
از بابت بند 1 برابر راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
جریمه گردیده که نقداً اجراي حکم گردید.  در خصوص مابقی تخلفات تصمیم به تشکیل 

.پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد گرفته شد
مجدداً  از بابت بند 2 و 3 در باال پرونده جدید با تخلفات به شرح زیر به کمیسیون  *****

:ارسال گردید
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -1

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -2
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
.از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 96/12/5 مبنی بر جریمه می باشد

پس از آن در مرحله اتمام سقف ششم و دیوار چینی تا طبقه سوم  از بابت  *******
:تخلفات به شرح زیر به کمیسیون ارسال گردیده است

اضافه بنا در طبقه دوم الی پنجم جمعاً بسطح 207.12 متر مربع ( هر طبقه 51.78 متر  -1
مربع)

از بابت مورد فوق داراي راي بدوي مورخ 97/6/6 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 
.باشد

***************************
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که مالک اقدام به احداث یک طبقه 

مازاد با مصالح سبک فلزي در طبقه ششم نموده است که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات به شرح زیر می باشد

940

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



کاهش در طبقه همکف بسطح 1.76 متر مربع که از بابت این متراژ داراي اضافه پرداختی  -1
.می باشد

کاهش در طبقه اول بسطح 1.76 متر متر مربع  که از بابت این متراژ داراي اضافه  -2
.پرداختی می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم الی پنجم جمعا بسطح 1.88 متر مربع ( هر طبقه  -3
0.47 متر مربع)

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 184.77 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 132.24 متر مربع بصورت مسکونی و مابقی بصورت انباري می باشد ضمناً  از مقدار 
132.24 متر مربع مسکونی بسطح 22.29 متر مربع از مقدار مسکونی بصورت تراس روباز 

.اختصاصی می باشد
اضافه بناي تراکمی بدلیل تبدیل فضاي پله به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم جمعاً  -5

بسطح 4.2 متر مربع ( هر طبقه 0.84 متر مربع)
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست  استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض آقاي محمود شعبانی نسبت به راي شماره 1.96.22586 مورخ 

96.10.26 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 

و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 

تائید و استوار میگردد. 

جریمه 49.3  0.5
 

1100000  , 1396 دیوار گذاري 1396/11/07 1/96/22713 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
کوي یخ 
زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10715-4-1-0-0 941

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 56  0.1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی  به مساحت 205.60مترمربع می باشد.مالک بدون مجوز اقدام به احداث اعیان به 
سطح 39.50 مترمربع کال در حد تراکم در حد سفتکاري و دیوارگذاري محوطه به طول 

.49.30 مترنموده است
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
.به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/06/26 فاقد عقب نشینی میباشد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و پرونده مطرح 
.در کمیسیون ماده صد میباشد که تاکنون راي صادر نگردیده است

طی بازدید مجدد مالک نسبت به احداث سایبان به سطح  16.5 مترمربع جهت تامین 
.پارکینگ اقدام نمود بنابراین کسري پارکینگ منتفی میباشد

مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 193066 مورخ 96/09/27 جهت صدور 
.دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

941

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 51,844,800(پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار 

هزار و  هشتصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 30.86  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22718 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان   

آذر اندامی 
ك بهاران

1-1-10431-19-1-0-0 94
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 860,966,400(هشتصد و  شصت میلیون و  نهصد و  شصت و  

شش هزار و  چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 128.12  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

سایر 25  0
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 257 مورخ 1394/12/15 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 344/55 
متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله 

.سفت کاري میباشد
طبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف 26/21 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 101/91 متر مربع (هر طبقه 33/97 متر مربع )-2
کاهش زیرشیروانی بمساحت 22/34 متر مربع بدلیل حذف انباري-3

 افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-4
.بدلیل افزایش تعداد واحد کد 33 بمساحت 90/24 متر مربع ( طبقه سوم ) لحاظ میگردد

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 30/86 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5
اعطایی

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-6
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

94
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 85808000(هشتاد و  پنج میلیون و  
هشتصد و  هشت هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 27.68  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22720 تجدید 
نظر

پل بوسار   
کوي 

مرادیان - 
ك امام 

 حسین (ع)

1-1-10522-14-1-0-0 94
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
مرحله اول  به شماره  178 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  249.15 مترمربع در 2.5 طبقه 
با انبار زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است.  قبالً در مرحله اجراي ستون 
همکف از بابت افزایش بنا بسطح 13.10 متر مربع در همکف برابر راي مورخ 96/7/1 داراي 

سوابق پرداختی بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم صادر گردید. حالیه عملیات ساختمانی 
در مرحله سفت کاري می باشد که به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح 

:زیر می باشد
با توجه به توسعه بنا در همکف بسطح  12.15 متر مربع لذا در همکف بسطح 0.95 متر  -1

.مربع داراي اضافه پرداختی می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی دوم جمعاً بسطح 24.3 متر مربع ( هر طبقه بسطح 12.15 متر  -2

مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -3
0.6 متر مربع و در طبقات اول الی دوم جمعاً بسطح 2.78 متر مربع ( هر طبقه بسطح 1.39 

متر مربع)
ضمن کاهش زیر شیروانی بسطح 7.33 متر مربع ،  داراي انباري بزرگتر از 5 مترمربع با  -4

مابه التفاوت 0.07 متر مربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي
داراي کسري فضاي باز بسطح 9.1 متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 9.78 متر مربع می 

 .باشد

.رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 65,133,600(شصت و  پنج 
میلیون و  یکصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 38.77  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22724 تجدید 
نظر

گلسارخ  
نواب کوچه 

رحمت 
امانی 8
متري

1-1-10302-111-1-0-0 94
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  

سی و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/14 1/96/22724 تجدید 
نظر

گلسارخ  
نواب کوچه 

رحمت 
امانی 8
متري

1-1-10302-111-1-0-0 94
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از محل و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به 
مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي طبقه چهارم (عدم رعایت 
عقب سازي) و طبقه مازاد پنجم، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 2,533,188,000(دو میلیارد و  پانصد و  سی و  سه میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 301.57  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه در 
طبقات همکف الی سوم، به مبلغ  2458814400(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  
هشت میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 325.24  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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قانون شهرداریها
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  309 مورخ  94/12/26 با زیر بناي کل  1035.33 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت طبقه 
پنجم و فاقد سربندي می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول 

:پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 4.92 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 81.31 مترمربع ( ضمن کاهش سایبان  -2
پارکینگ بسطح 4.9 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 243.93 مترمربع ( هر  -3
طبقه 81.31متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 96.74 متر مربع که از این مقدار  -4
.بسطح 15.43 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد

احداث یک طبقه مازاد به کسر راه پله و آسانسور  بسطح 204.83 متر مربع در طبقه  -5
پنجم  که از این مقدار بسطح 81.37 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف و منضم به واحد 

.طبقه پنجم می باشد
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم هر کدام از 2 واحد مسکونی به 3 واحد مسکونی  -6
تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر 73.19 متر مربع بوده  که از مقدار 

.توسعه بنا کمتر می باشد، لذا مشمول تخلف افزایش تعداد واحد نمی گردد
در هنگام صدور پروانه به سطح 27.09 متر مربع در همکف و بسطح 11.68 متر مربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 8 واحد به 11 واحد افزایش یافته که طبقه پالن ارائه شده  جانمایی  -8

 .پارکینگ، 9 پارکینگ تامین نموده و داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد
ضمن حذف انباري در زیر شیروانی مساحت زیر شیروانی بسطح  48.94 متر مربع کاهش  -9

.یافته است
.با توجه به احداث یک طبقه مازاد رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی الزامی است -10

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 136.41 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -11
.می باشد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی ششم، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 5,667,379,200(پنج میلیارد و  ششصد و  شصت و  هفت 
میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 562.24  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22726 بدوي گلسار -  
بلوار سمیه 

روبروي 
بیمارستان 

 گیل

1-1-10034-44-1-0-0 94
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 

زیرزمین و توسعه بناي زیرشیروانی و افزایش راه پله به بام، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 540,590,400(پانصد و  چهل میلیون و  پانصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.26  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
ملک و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با 

وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص 
توسعه تجاري، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی، به 

مبلغ  1521676800(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  یک میلیون و  ششصد و  هفتاد 
و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 113.22  4
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی (کمیسیون ماده 5)، به مبلغ 1,011,763,200(یک میلیارد 
و  یازده میلیون و  هفتصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 301.12  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري هشت قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,344,000,000(یک میلیارد و  سیصد 
و  چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 200  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 30.75  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک موردنظر، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 

ها، و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، حکم به 
پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد هفتم، به 

مبلغ 2,114,683,200(دو میلیارد و  یکصد و  چهارده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  
سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 209.79  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/14 1/96/22726 بدوي گلسار -  
بلوار سمیه 

روبروي 
بیمارستان 

 گیل

1-1-10034-44-1-0-0 94
5
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
بند 3 مورخ 1393/12/05 به شماره 107 مورخ 1394/07/27به صورت 6 طبقه روي پیلوت 

در5 واحد مسکونی و یکباب مغازه بسطح  30 مترمربع و بالکن در حد یک سوم  با زیر بناي 
:1210.63 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

توسعه بنا در زیر زمین به سطح 57.03 مترمربع -1
توسعه بنا در همکف به سطح 58.8 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.49 مترمربع به  -2

صورت حذف سایبان میباشد
 توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 15.14 مترمربع بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري-3

افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 65.91 مترمربع-4
توسعه بالکن بصورت سراسري به سطح 98.08 مترمربع که از این مقدار به سطح 78.08 -5
مترمربع به صورت تبدیل پارکینگ طبقه اول به بالکن تجاري و مابقی به سطح 20 مترمربع 

 .به صورت توسعه بالکن به سمت فضاي باز مغازه تجاري میباشد
 تبدیل پارکینگ طبقه اول به واحد مسکونی به سطح 79.65 مترمربع-6

افزایش بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 223.74 مترمربع که براي هرطبقه بسطح -7
 .74.58 مترمربع میباشد

افزایش بنا در طبقات پنجم و ششم بسطح 131.86مترمربع که براي هرطبقه بسطح -8
.65.93 مترمربع میباشد

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز  در طبقه هفتم به سطح 209.79 مترمربع که از این -9
مقدار بسطح 32.71 مترمربع بصورت تراس روباز میباشد

افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -10
 .تخلف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 10.34مترمربع میباشد

افزایش تعداد واحد در طبقه سوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -11
.تخلف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 10.26 مترمربع میباشد

افزایش تعداد واحد در طبقه چهارم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -12
.تخلف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 10.15مترمربع میباشد

افزایش بنا راه پله به بام و راهرو  بسطح 37.71  مترمربع-13
  توسعه  انباري در زیر شیروانی بسطح 8.46 مترمربع-14

با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 10 واحد و همچنین با توجه به -15
مساحت 3 واحد مسکونی که مساحت آنها بیش از 180 مترمربع میباشد تعداد پارکینگ 

مورد نیاز مسکونی 13واحد میباشد که با توجه به تامین 7 واحد پارکینگ مسکونی در در 
زیرزمین و همکف ،6 واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهند داشت.الزم به توضیح با توجه 
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به اینکه یکی از6 کسري پارکینگ به دلیل توسعه تجاري بصورت حذف پارکینگ مسکونی 
.بوده، یک واحد از 6 واحد کسري پارکینگ تجاري محسوب میشود

درخصوص پارکینگ مغازه تجاري با توجه به سطح تجاري تعداد پارکینگ مورد نیاز -16
تجاري 3 واحد میباشد که با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان 

.صدور پروانه حالیه 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر خواهد داشت
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 13.40 متر مربع داري خارج تراکم -17
وبر اساس راي کمسیون ماده 5 داراي 2طبقه مازاد بسطح 287.72 مترمربع بوده که با توجه 

به اضافه بناي بیش از 5% مساحت زیربناي پروانه و با توجه به اینکه تاریخ صدور پروانه 
احداث بعد از ابالغ مصوبه کمسیون ماده 5 مورخ 1392/08/05 میباشد مشمول گزارش 

.تخلف جهت ارسال به کمسیون ماده صد میباشد
بناي خارج تراکم بدلیل کاهش سطح راه پله فرار وافزودن آن به بناي مفید زیر زمین و -18
همکف بسطح 6.34 مترمربع(براي طبقه زیرزمین 4.06 مترمربع و براي طبقه همکف 2.28 

مترمربع میباشد)
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و رأي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1396/11/14 مبنی بر جزاي نقدي می باشد
***************************************************

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه درخواست صدور 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
الزم به توضیح است اصل پروانه توسط متقاضی مفقود گردیده و حالیه ایشان با توجه  ***
به نامه ثبت اتوماسیون اداري به شماره 93380 مورخ 1398/06/03 درخواست تعهد بابت 

*** مفقودي پروانه را دارند
در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 208.94 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.75 ارزش معامالتی 
بمبلغ526,528,800(پانصد و  بیست و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  هشت هزار 

و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 208.94  0.75
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مهدي زندي و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.20449 
مورخ 96.8.13 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 
و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 

دفاعیه ضمن نقض راي بدوي با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت افزایش بنا 

در همکف و طبقات اول تا چهارم ؛ اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید در همکف و در طبقات اول تا چهارم ، احداث سرویس جداساز 
در حیاط خلوت جمعاً بمساحت 196.85  به مبلغ  1984248000(یک میلیارد و  نهصد 

و  هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 196.85  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  491 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1292.5 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 2.48 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.8 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ)

احداث سرویس جداساز در حیاط خلوت و متصل به سازه اصلی بسطح 3 متر مربع -3
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 151.2 مترمربع ( هر  -4

طبقه 37.8 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 67.4 متر مربع که از این مقدار بسطح  -5

.29.6 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 242.05 متر مربع در طبقه ششم که از این مقدار بسطح -6

.70.27 متر مربع بصورت تراس روباز می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف به سطح 2.37 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 3.1 

متر مربع ( هر طبقه 0.62متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 28.33 متر مربع در همکف و بسطح 180.61متر مربع در  -8

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه 5 واحد با زیر بناي مفید بزرگتر از 180 متر مربع می باشد لذا 10 واحد  -9
پارکینگ مورد نیاز بوده که 9 واحد تامین گردیده و داراي یک واحد کسري پارکینگ می 

.باشد

:ضمناً
.انباري در زیر شیروانی حذف گردیده و بسطح  59.63 متر مربع کاهش یافته است /--

.رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی الزامی است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه مورخ 96/9/13 دبیرخانه کمیسیون ماده صد مساحت سرویس  ***
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بهداشتی و مازاد بر تراکم همکف جمعا در فرم تحلیل لحاظ گردیده بوده که در گزارش حاضر 
.به تفکیک ورود اطالعات داده شد

***.در حال بهره بر داري می باشد ***
.داراي سایبان یکدست ساز بسطح 8.2 متر مربع در همکف می باشد ***

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ104630400(یکصد و  چهار 

میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 10.38  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 139 مورخ 
1395/12/25 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 1012/26 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد ستونگذاري همکف 
 میباشد.(بتن ریزي شده)

طبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 
.حدوداv 10/38 متر مربع میباشند

همچنین داراي بناي خارج از تراکم (همزمانساز) بمساحت 7/32 متر مربع بدلیل حذف 
.سایبان میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
297,158,400(دویست و  نود و  هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 176.88  0.5
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات وطبقه مازاد (طبقه ششم) راي به جریمه به 
مبلغ3,588,379,200(سه میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  

هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 355.99  3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 363 مورخ 1394/12/27 و 
تمدید پروانه مورخ 1395/11/18بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2
 متر عقب سازي در طبقه پنجم و با زیربناي 1138/65 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم 

.اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 25/68 متر مربع با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه -1

 اصلی) جهت تأمین پارکینگ
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 90/4 متر مربع (هر طبقه 22/60 متر مربع )-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 34/70 متر مربع (از این مقدار بمساحت 12/10 متر -3
مربع بصورت عدم رعایت عقب سازي)

احداث طبقه مازاد در طبقه ششم بمساحت 199/60 متر مربع-4
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 16/27 متر مربع-5

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/66 متر مربع و طبقات -6
5.4.3.2.1 بمساحت 1/95 متر مربع (هر طبقه 0/39 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 176/88 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -7
اعطایی

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-8
.کسري پارکینگ ندارند

(توضیح اینکه درب سواره رو تاکنون احداث نگردیده )
.همچنین بمساحت 15/54 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است *******

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

94
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تخلفات جدید قابل طرح در کمیسیون تجدید نظر نمی باشد و بصورت پرونده بدوي 
جدید مجددا جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد. 

سایر 283.61  0
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1320816000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و  
هشتصد و  شانزده هزار ) ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 196.55  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/22759 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور جنب 

  بیمارستان

1-2-10488-363-1-0-0 94
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 151132800(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  سی و  

دو هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 89.96  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 450 مورخ 1393/12/28 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 567/8 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
:طبق سوابق بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 29/39 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 167/16 متر مربع (هر طبقه 41/79 متر مربع )-2

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/57 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 89/96 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4

اعطایی
داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/20831 مورخ 1396/05/31 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
حالیه مجدداv مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري بمساحت 

80/82 متر مربع و احداث بالکن بصورت تبدیل مسکونی به تجاري بمساحت 77/79 متر 
.مربع (با احتساب حفره) با قدمت سالجاري نموده اند

.با توجه به تغییرات انجام شده تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
(بابت تبدیل همکف و طبقه اول به تجاري ، 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و بابت حذف 

پارکینگ هاي مسکونی تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري)
الزم به ذکر است که قسمتی از زیربناي واحد تجاري در همکف بمساحت 4/81 متر مربع 

.مربوط به احداث سرویس بهداشتی میباشد
.همچنین 3 واحد انباري در زیرشیروانی بمساحت 10/87 متر مربع احداث گردیده است
ضمناvطبق نقشه برداري اصالحی ارائه شده در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمیزان 0/15 متر 

.مربع کاهش بنا نسبت به سوابق خالف دارند
.حالیه متقثاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

94
9

با توجه به محتویات پرونده  ، راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 
معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي 

بدوي عینا تایید میگردد.

سایر 51.7  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22760 تجدید 
نظر

استادسرا -  
کوچه 

افراشته

1-2-10007-47-1-0-0 950

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 198 مورخ 95/12/28 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  و 4 باب انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 

557.83 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي 
) و میلگرد گذاري  ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله بسطح 51.70 مترمربع داراي 
اضافه بنا  می باشد. رعایت سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . 
حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد

950

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب1.75 به 

ضریب1.5) جریمه بمبلغ 1,102,691,700(یک میلیارد و  یکصد و  دو میلیون و  ششصد 
و  نود و  یک هزار و  هفتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 224.31  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22762 تجدید 
نظر

پل بوسار  
اول جاده 
پیربازار 

کوي 
مرادیان 

بهار5 سمت 
راست

1-1-10525-121-1-0-0 951

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد(طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 
به جریمه) جریمه بمبلغ 983,203,200(نهصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  

سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 146.31  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

سایر در خصوص افزایش تعداد واحد رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 76.74  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص 40.68مترمربع تراکم 
اعطایی منطبق با موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي جریمه بملغ 68342400
(شصت و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید 

میگردد .

جریمه 40.68  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه بشماره 93/12/28-330 
بصورت سه طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 408.62 مترمربع می باشد 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله شروع سفتکاري متوقف مانده و برابر وضع موجود داراي 
اضافه بنا در سطع و احداث سایبان بدون مجوز و یک طبقه مازاد می باشد که جهت محاسبه 

میزان دقیق تخلف نیاز به ارائه نقشه برداري از وضع موجود توسط متقاضی می باشد 
 : .باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 50.11 مترمربع -
 احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ بسطح 8.67 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 150.33 مترمربع (هر طبقه 50.11 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.45 مترمربع و در  -

 طبقات اول تا سوم 11.44 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 146.31 مترمربع -

 افزایش سطح راه پله تا بام 0.31 مترمربع -
 یک واحد کسري پارکینگ دارد -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 که مشمول مابه التفاوت افزایش تعداد واحد  -
. بسطح 76.74 مترمربع می گردد

بسطح 40.68 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند .  مراتب جهت صدور دستورات  -
. مقتضی تقدیم می گردد

951

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 160.91  0
 

1800000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/07 1/96/22763 تجدید 
نظر

خیابان  
سعدي معلم 
نرسیده به 
  استانداري

1-2-10329-10-1-0-0 95
2

در خصوص اعتراض آقاي مهیار سنگی نسبت به راي شماره 1.96.22110 مورخ 
96.9.28 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد. 

جریمه 75  2
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه ویالیی برابر سند تک برگی ارائه 
شده به سطح عرصه 255.5 مترمربع و اعیان به سطح 160.91 مترمربع که داراي بالمانع 
شماره 1/33/201950 مورخ 1395/05/02 می باشد. برابر خط پروژه شماره 4-1 به سطح 

حدود 6 مترمربع در تعریض قرار دارد. ضمناً قطعه زمینی با پالك ثبتی 61/2822  به سطح 
عرصه  46.44 مترمربع  که فاقد راه دسترسی مجزا بوده و در تصرف این ملک می باشد و در 
خصوص اعیان احداثی به سطح 38 مترمربع فاقد سوابق می باشد.  الزم به توضیح است از 

بابت تبدیل واحد مسکونی  به سطح 160.91 مترمربع  به واحد تجاري و 3 واحد کسري 
پارکینگ تجاري داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي استنکاف از 
پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد مورخ 1398/04/19 مبنی بر اعاده به وضع سابق می 
باشد. حالیه متقاضی اقدام به تخلیه واحد تجاري و تبدیل به واحد مسکونی با توجه به 

تصاویر پیوست نمودند و در خصوص اعیان پالك ثبتی 61/2822 به سطح 38 مترمربع نیاز 
به ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

95
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 393,657,600(سیصد و  نود و  سه میلیون و  

ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 58.58  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22764 تجدید 
نظر

خیابان 
طالقانی  

پارك 
نیکمرام 
نیکمرام

1-2-10066-4-1-0-0 95
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 197030400(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  سی هزار و  
چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 14.66  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی  
به شماره 12 به تاریخ 95/05/07 به صورت 2 طبقه روي یک باب مغازه و در 2 واحد مسکونی 
و زیر شیروانی انباري با زیر بناي 425.39 مترمربع می باشد  در مرحله اجراي فنداسیون و 
میلگردگذاري ستونهاي همکف برخالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا در همکف ، بسطح 
29.29 مترمربع نموده و از بابت آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه 

. از کمیسیون ماده صد می باشند و پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند
حال با توجه به ادامه عملیات در مرحله اجراي اسکلت ، آجرچینی و سربندي داراي تخلفات 

: جدید بشرح ذیل می باشد
. توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 14.66 مترمربع -

. اضافه بنا در طبقه اول بسطح 29.29 مترمربع -
. اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 29.29 مترمربع -

با توجه به پرداخت کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه رعایت 2 پارکینگ براي  -
. مسکونی می گردد

. رعایت سایر ضوابط پروانه تا پایانکار الزامیست
حالیه تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

 .

95
3

در خصوص   54.86     متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.لذا راي بدوي تایید می گردد. 

سایر 54.86  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/11/07 1/96/22765 تجدید 
نظر

سعدي  پور  
نقاشیان

1-2-10318-162-1-0-0 95
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ 707,817,600(هفتصد و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 105.33  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  536,558,400(پانصد و  سی و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت 
هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 106.46  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22765 تجدید 
نظر

سعدي  پور  
نقاشیان

1-2-10318-162-1-0-0 95
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 371 مورخ 1393/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 

338.47 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله ستون گذاري همکف 
داراي سوابق گزارش از بابت اضافه بنا درهمکف به سطح 29.12 بوده و براي آن راي 

کمیسیون تجدید نظر مورخ 1394/06/04 مبنی بر جریمه نقدي صادر شده و پرونده مختومه 
گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.98 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 96.3 مترمربع ( هر طبقه 32.1 ترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم به سطح 105.33 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.46 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.72 

متر مربع ( هر طبقه 2.24 متر مربع )
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 ( افزایش تعداد واحد طبقه سوم به سطح 54.86  -
مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد و طبقه چهارم به دلیل طبقه مازاد بودن لحاظ نمی 

 گردد )
.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -

کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 18.51 مترمربع -
.الزم به توضیح است از تراکم اعطائی زمان پروانه استفاده ننموده اند 

ضمنا برابر فرم شروع و پیشرفت عملیات ثبت در شهرداري سال وقوع تخلف 1394 می 
.باشد

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به 

ضریب 2.5) جریمه بمبلغ 229236000(دویست و  بیست و  نه میلیون و  دویست و  
سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 27.29  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/07 1/96/22766 تجدید 
نظر

0-0-1-19-10108-1-1 گلسار 122  95
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي ستون هاي همکف 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخ 96/07/02 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 

واحد مسکونی و بازیربناي 980.15 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه 
.شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف به سطح 27.29 مترمربع می باشد

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

5,093,625(پنج میلیون و  نود و  سه هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.95  1.5
 

85000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22773 بدوي بلوار شهید 
انصاري خ 
امام رضا 
انتهاي 
کوچه 

مهراب بعد 
ازآژانس 
صفري

1-1-10559-18-1-0-0 95
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2125000(دو میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) 
ریال صادر مینماید

جریمه 25  1
 

85000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 1,137,555(یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  
پانصد و  پنجاه و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.ضمناً در 

خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط 
توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 133.83  0.1
 

85000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک باب خانه 
مسکونی بدون مجوز برروي زمین نسقی باقدمت سال 88 میباشد.برابر نقشه برداري ارائه 

:شده تخلف صورت گرفته به شرح ذیل میباشد
احداث بناي مسکونی در همکف به سطح 135.80 مترمربع-

احداث بناي مسکونی در طبقه اول به سطح 37.98 مترمربع-
(که جمعا 133.83 مترمربع داخل تراکم و 39.95 مترمربع خارج تراکم میباشد.)

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی-
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

باستناد خط پروژه 1-2 مورخ 96/03/01 به سطح 4.92 مترمربع در تعریض کوچه هاي 8 و 10 
.متري قرار دارد

مراتب باتوجه به نامه اداره راه و شهرسازي جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می 
.گردد

95
6

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 43747200(چهل 

و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 13.02  1
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/11/14 1/96/22778 بدوي بلوار دیلمان 
- کوچه 
 همت

1-1-10498-24-1-0-0 95
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله نالزك کاري  که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله دوم  به شماره  223 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کلی  505.1 مترمربع در 3.5 طبقه  
و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است.تا این مرحله خالفی مشاهده نشده است و حالیه 

.متقاضی درخواست پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده اضافه بناي مازاد بر تراکم ندارد ولیکن داراي کاهش 

مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به شرح زیر می 
 :باشد

کاهش مساحت راه پله و آسانسور در همکف و افزایش ان به بناي مفید در همکف  -1
. مساحت 5.49 مترمربع

کاهش مساحت راه پله و آسانسور در طبقه اول  و افزایش ان به بناي مفید در طبقه اول  -2
. به مساحت 2.51  مترمربع

کاهش مساحت راه پله و آسانسور در طبقه دوم  و افزایش ان به بناي مفید  در طبقه دوم  -3
. به مساحت 2.51  مترمربع

کاهش مساحت راه پله و آسانسور در طبقه سوم   و افزایش ان به بناي مفید در طبقه   -4
. سوم  به مساحت 2.51  مترمربع

درب سواره رو نصب نگردیده است و کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا قابل بررسی می 
.باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

95
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
386853600(سیصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 230.27  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22779 بدوي گلسار 
انتهاي خ 

192  

1-1-10595-6-1-0-0 95
8

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ4,082,601,600(چهار میلیارد و  

هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 607.53  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 319 مورخ 1394/12/27 به صورت 5.5 طبقه با زیرزمین در 10 

واحد مسکونی با زیر بناي کل 1474.46 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 96.66 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 371.12 مترمربع ( هر طبقه 92.78  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 105.45 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12.67  -
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

توسعه زیر شیروانی به سطح 21.48 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 2.07 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 
10.75 متر مربع ( هر طبقه 2.15 متر مربع )

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 230.27 متر مربع ( تبصره 7) -
.رعایت پارکینگ گردیده است

.الزم به ذکر است در اجرا زیرزمین حذف گردیده است
الزم به توضیح است اضافه بنا در همکف به سطح 96.66 مترمربع و توسعه زیرشیروانی به 

.سطح 21.48 مترمربع مشمول تراکم نمی باشد
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي 

.کمیسیون ماده صد می باشد
*********************************************************

*********************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

95
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 586.92 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 100- 1396.08.03 مبادرت 

به احداث بصورت 3.5 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 586.92  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/22780 بدوي بلوار شهید  
انصاري ك 

فردوسی بن 
سوم

1-1-10436-9-1-0-0 95
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ323366400(سیصد و  بیست و  

سه میلیون و  سیصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 48.12  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 100 مورخ 
1396/08/03 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 654/34 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف طبقه 

.سوم(سقف چهارم) میباشد
: طبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف بمساحت حدوداv 10/78 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1  بمساحت 32/34 متر مربع ( هر طبقه 10/78 متر مربع )-2
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 5 متر مربع (هر -3

طبقه 1/25 متر مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده زیربناي مجاز پروانه در 
همکف و طبقات 3.2.1  مجموعاv بمساحت 586/92 متر مربع بعنوان بناي داخل تراکم به 

.کمیسیون ارسال میگردد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 472.8مترمربع، باتوجه 
به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 5- 96.4.3 مبادرت به احداث 

بصورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول 
پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد

سایر 472.8  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/22781 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی ع

1-1-10280-157-1-0-0 960

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
افزایش بنا در همکف و طبقه اول  راي به جریمه به مبلغ750,820,000(هفتصد و  پنجاه 

میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 121.1  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 5 مورخ 
1396/04/03 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 1209/76 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي سقف دوم 
.(سقف طبقه اول) میباشد

: طبق پالن معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه تا این مرحله داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 61/35 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 59/75 متر مربع-2
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه مرحله دوم 
.کل زیربناي پروانه در همکف و طبقه اول جهت صدور رأي به کمیسیون اعالم میگردد

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص افزایش بالکن تجاري با ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

18547200(هجده میلیون و  پانصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 1.84  3
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22782 بدوي دیلمان  
شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان7

1-1-10478-9-1-0-0 961

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 2,628,790,500(دو میلیارد و  ششصد و  بیست و  هشت 

میلیون و  هفتصد و  نود هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 313.62  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22782 بدوي دیلمان  
شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان7

1-1-10478-9-1-0-0 961

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 757 مورخ 1391/12/28بصورت 5 طبقه بر روي دو باب مغازه و 
در 5 واحد مسکونی بازیربناي 1110 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.77 مترمربع-1

احداث سایبان به سطح 1.05 مترمربع درهمکف-2
افزایش سطح بالکن تجاري به سطح 1.84 مترمربع-3

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 54.14 مترمربع-4
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 173.28 مترمربع (هر طبقه 43.32 مترمربع)-5
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 40.95  -6

مترمربع (هر طبقه 8.19 مترمربع)
احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی و افزایش سطح زیرشیروانی به سطح 20.72 مترمربع-7

احداث راه پله به بام به سطح 18.71 مترمربع-8
مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به سطح 4.69

 مترمربع-صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش سطح تجاري بمقدار 4.62 مترمربع 

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 8,878,120

(هشت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  یکصد و  بیست)  ریال صادر می 
گردد.

جریمه 26.98  1
 

329063  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/22785 بدوي بلوار  
ولیعصر 

روبروي هال 
ل احمر خ 
خانجانی  

دوم

1-1-10294-516-1-0-0 96
2

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 3,690,112(سه میلیون و  ششصد و  نود هزار و  
یکصد و  دوازده) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید

جریمه 112.14  0.1
 

329063  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده یک باب خانه ویالیی دوبلکسی نسقی برابر نقشه برداري اراده شده داراي 
عرصه بمساحت 137.25 متر مربع و اعیان بمساحت 139.12 متر مربع که بدون مچوز و 

. خالفساز با قدمت حدود 12 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1384/07/06)احداث شده است
باستناد خط پروژه 11-96/11/04 بسطح 27.54 مترمربع در تعریض کوچه هاي 8 متري  

اصالحی حد شرق و غرب قرار دارد . برابر ضوابط جاري بسطح 112.14 مترمربع در حد تراکم 
و بسطح 26.98 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

. گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 2,541,380,000(دو میلیارد و  پانصد و  چهل و  یک میلیون و  

سیصد و  هشتاد هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 204.95  4
 

3100000  , 1394 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/11/10 1/96/22790 تجدید 
نظر

بلوار نماز-  
جنب 

ساختمان 
  سبز

1-1-10256-60-1-0-0 96
3

با توجه به محتویات پرونده  ، راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 
معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي 

بدوي عینا تایید میگردد

سایر 69.4  0
 

3100000  , 1394 واحد اضافی

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 3,074,270,000(سه میلیارد و  هفتاد و  چهار میلیون و  
دویست و  هفتاد هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 396.68  2.5
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون )  ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/10 1/96/22790 تجدید 
نظر

بلوار نماز-  
جنب 

ساختمان 
  سبز

1-1-10256-60-1-0-0 96
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
بند 2 مورخ 1391/10/18 به شماره 707 مورخ 1391/12/28به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 

4 واحد مسکونی و دوباب مغازه بسطح  60 مترمربع و بالکن در حد یک سوم براي هر مغازه با 
زیر بناي 758.30 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  میباشد و مالک 
تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم و بر خالف راي کمسیون ماده 5 بناي خارج سطح اشغال %70 
:بشرح ذیل  میباشد

احداث زیر زمین جهت پارکینگ بسطح 192.26 مترمربع-1
 افزایش بنا در همکف بسطح 36.96 مترمربع -2

 توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 116.58 مترمربع بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري-3
افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 8.75 مترمربع-4

توسعه بالکن تجاري بسطح 88.37 مترمربع که بصورت تبدیل واحد مسکونی پشت -5
.بالکن  به بالکن تجاري میباشد

افزایش بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 110.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -6
36.96 مترمربع میباشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف بسطح 3.22 مترمربع ،در طبقه اول بسطح 3.22 مترمربع ودر طبقه 

چهارم بسطح 1.53 مترمربع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام و راهرو  بسطح 26.25 مترمربع-8

 احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 13.61 مترمربع-9
افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -10

 .تلخف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 34.70 مترمربع میباشد
افزایش تعداد واحد در طبقه سوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -11

 .تلخف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 34.70 مترمربع میباشد
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 4  واحد به 5 واحد و همچنین با توجه به -12

مساحت سطح تجاري تعداد پارکینگ مورد نیاز 8 واحد میباشد که با توجه به تامین 4 واحد 
.پارکینگ مسکونی در در زیرزمین ،4 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهند داشت

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 133.40 متر مربع از خارج تراکم -13
استفاده نمودند ، که با توجه به تاریخ صدور مجوز احداث( ماقبل 1392/08/05 )، مشمول 

.گزارش تخلف نمی گردد
الزم به ذکر است رعایت اجراي حداقل 1/20 سطح تجاري براي سرویس بهداشتی مغازه ها تا 

96
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



هنگام پایانکار الزامیست .درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
.دستورات مقتضی تقدیم می گردد

گزارش جدید در تاریخ 1397/12/22 صرفا جهت تغییر سال وقوع تخلف بر *******
اساس اظهار نظر کارشناس دادگستري قید در تصمیم کمیسیون ماده صد بوده و بازدید 

 .مجدد صورت نگرفته است بنابر این هرگونه تخلف جدید متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 46151250(چهل و  شش میلیون و  یکصد و  

پنجاه و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 11.91  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22791 تجدید 
نظر

بیستون - 
صفاري- 

پارك نیک 
مرام- 
انتهاي 

فوالدلو دوم 
- بن بست 

38

1-2-10088-178-1-0-0 96
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله سفت کاري  که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله دوم  به شماره  258 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کلی  354.12 مترمربع در 2.5 

طبقه  و در 1 واحد مسکونی صادر گردیده است.تا مرحله دریافت پروانه احداث بناي مرحله 
. دوم خالف زیر بنایی نداشته است

حالیه با توجه به نقشه برداري از وضعیت موجود درخواست پروانه احداث بناي مرحله سوم 
.را دارد

:داراي مغایرت و بناي مازاد بر تراکم به  شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 1.99 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.89 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.67 مترمربع -3
. اضافه بنا در راه پله آخر به مساحت 1.36 مترمربع -4

.اضافه بناي هاي اعالم شده کمتر از 5% پروانه  صادره می باشد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد

.درب سواره رو فعال نصب نشده است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

96
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 67,500,000
(شصت و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/14 1/96/22794 تجدید 
نظر

خ عرفان - 
باالتر از 
کوي یخ 
خیابان 

بهارستان - 
بن بست 
رسولی

1-1-10404-82-1-0-0 96
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان 
فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي 
بدون مجوز، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
124200000(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 69  1
 

1800000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي فروشنامه عادي و برابر 
نقشه هاي معماري ارائه شده به سطح عرصه 100.28 مترمربع و اعیان بدون مجوز به سطح 
69 مترمربع ( با توجه به کاربري فضاي سبز کالً خارج تراکم ) می باشد. اسکلت ساختمان 

بلوکی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1395 می باشد. ضمناً داراي 1 واحد کسري 
 G213 پارکینگ می باشد. برابر اظهار نظر واحد واحد نقشه برداري ملک مورد نظر در پهنه
واقع است و معبري براي آن طراحی نشده است . درخواست پاسخ استعالم شرکت گاز به 

.طول 22 متر خاکی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

96
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ، لذا راي بدوي جریمه بملغ 57,344,000(پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد و  

چهل و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 35.56  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22795 تجدید 
نظر

سعدي  
 فالحتی

1-2-10506-13-1-0-0 96
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 571284000(پانصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  

چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 113.35  1.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 248 مورخ 1392/08/29 و اصالح پروانه براساس طرح تفصیلی جدید 
مورخ 95/04/12بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 612.14 مترمربع میباشد.، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

 :شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 0.83 مترمربع -1

احداث سایبان همگن در همکف به سطح 2.24 مترمربع جهت تامین پارکینگ-2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 2.49 مترمربع (هر طبقه 0.83 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.52 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 21.48  -5
مترمربع (هر طبقه 7.16 مترمربع)

حذف انباري به سطح 15 مترمربع و تاسیسات به سطح 12 مترمربع و راهرو به سطح -6
25.96 مترمربع در زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 113.35 مترمربع به صورت 

 یک واحد مسکونی
.رعایت ضوابط جانمایی در هنگام پایانکار الزامی میباشد

کاهش راه پله به بام به سطح 0.83 مترمربع
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور 
.میگردد

96
6

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/10 1/96/22799 بدوي گلسار بلوار 
گیالن 151، 

پالك 4

1-1-10155-27-1-0-0 96
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 30/07/91 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
297,880,800(دویست و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 177.31  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات وطبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ5,781,801,600(پنج 

میلیارد و  هفتصد و  هشتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  ششصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 578.47  3
 

3360000  , 1395
 , 1396

طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/10 1/96/22799 بدوي گلسار بلوار 
گیالن 151، 

پالك 4

1-1-10155-27-1-0-0 96
7

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 107,990,400

(یکصد و  هفت میلیون و  نهصد و  نود هزار و  چهارصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 16.07  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 519 مورخ 94/12/27 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1236.53 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
:نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 50.79 مترمربع -1
احداث بارانداز در محوطه به سطح 16.07 مترمربع جهت تامین پارکینگ-2
   احداث انباري متصل به ساختمان در محوطه به سطح 6.83 مترمربع-3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.32 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 203.16 مترمربع (هر طبقه 50.79 مترمربع)-5
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 9.96  -6

مترمربع (هر طبقه 2.49 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 74.39 مترمربع که از این مقدار 23.60 مترمربع عدم -7

رعایت عقب سازي میباشد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه پنجم به سطح 2.30 مترمربع -8

حذف انباري هاي زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 226.72 مترمربع که از  -9
.این مقدار 71.56 مترمربع تراس روباز میباشد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 18.43 مترمربع و در طبقات به سطح 158.88  -10
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
برابر ضوابط جانمایی پارکینگ به ازاي هرواحد مسکونی با زیربناي مفید بیش از 180  -11

مترمربع نیاز به تامین دو پارکینگ بوده بنابراین در صورت موافقت اعضاي کمیسیون ماده 
.صد با ابقاء بارانداز داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.داراي کاهش سطح سایبان به مقدار 1.14 مترمربع میباشد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي بابک غواص اوحدي و شرکاء  محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 161/96 متر مربع راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

1632556800(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه و  شش 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 161.96  3
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/11/28 1/96/22806 بدوي گلسار خ  
  179 ك اول

1-1-10124-479-1-0-0 96
8

با توجه به گزارش شهرداري و مستندات موجود در پرونده حکایت از کسري پارکینگ 
صرفا بدلیل احتساب مساحت هر واحد داشته و اینکه امکان تامین پارکینگ با توجه 

به تکمیل بنا نیز مقدور نمی باشد لذا ضرورت به قلع احراز نمی گردد و مستندا به 
تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کسري پارکینگ به مساحت 100 متر 

مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 672,000,000(ششصد و  
هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 356 مورخ 
1393/12/27  به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در طبقه 
پنجم شامل 5 واحد مسکونی با زیربناي 1197.69 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در 
مرحله سفتکاري بوده و مالک از بابت تخلفات ساختمانی تا مرحله اجراي آرماتور گذاري 
سقف و تیرهاي طبقه دوم داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

:تجدید نظر کمسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 46.43 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقه اول و دوم به سطح 92.86 متر مربع ( هر طبقه به سطح 46.43 ) -2
در هنگام صدور پروانه به سطح 200.84 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4
به بناي مفید در همکف بسطح 1.47 مترمربع و درطبقات اول و دوم  جمعاً به سطح  3.22 

متر مربع ( هر طبقه 1.61متر مربع )
***

حالیه با توجه به ادامه عملیات ساختمانی و برابر آخرین نقشه برداري تفکیکی ارائه شده 
توسط متقاضی که ممهور به مهر مهندس نقشه برداري بوده داراي افزایش بنا نسبت به 

:پروانه ساختمانی بشرح ذیل میباشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -1
به بناي مفید درطبقات اول و دوم  جمعاً به سطح  0.38 متر مربع ( هر طبقه 0.19 متر مربع )
افزایش بنا در طبقه سوم  و چهارم  به سطح 92.86متر مربع ( هر طبقه به سطح 46.43 )-2
افزایش بنا در طبقه پنجم به سطح 55.31 متر مربع که از این مقدار به سطح 8.88 متر  -3

مربع آن عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم میباشد
 افزایش بنا در زیرشیروانی بصورت  راه پله  به بام وراهرو به سطح 8.01 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5
به بناي مفید درطبقات سوم تا پنجم جمعاً به سطح  5.40 متر مربع ( هر طبقه 1.80 متر مربع 

(
با توجه به افزایش مساحت واحد ها ( بیش از 180 متر مربع ) برابر ضوابط زمان صدور  -6

پروانه ملزم به تامین 2 باب پارکینگ برا ي هر واحد مسکونی بوده که بر همین اساس داراي 
4 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر )  وهمچنین نصب درب سواره رو در 
هنگام پایانکار الزامی است

  .مشمول ضوابط نما ومنظر میباشد
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===================
گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي کمیسیون ماده 

صد بشماره 1/96/22806 مورخ 96/11/28 و سوابق پرداخت تخلفات در واحد جلوگیري 
..ازتخلفات ساختمانی میباشد

عملیات ساختمانی درمرحله اتمام سفتکاري بوده مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به 
/..حضور تقدیم می گردد

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي مسکونی، به مبلغ 198867600(یکصد و  نود 
و  هشت میلیون و  هشتصد و  شصت و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 45.93  2
 

960000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22810 تجدید 
نظر

نرسیده به  
میدان 

کوچکی 
فاز2معلم 
بوستان - 
کوچه 6 

متري

1-2-10214-4-1-0-0 96
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  توسط متقاضی ، یک باب خانه مسکونی ویالیی برابر سند ارائه  
شده به سطح عرصه 106.80 مترمربع که داراي اعیان مسکونی به سطح 44.24 مترمربع و 

انبار قدیمی جداساز به سطح 5.20 مترمربع می باشد و براي آن بالمانع به شماره 
1/33/136438 مورخ91/04/21 صادر گردیده است. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 

1396/08/13 ملک مورد نظراز حد شرق به سطح 2 مترمربع در تعریض خیابان 35 متري و از 
حد غرب بر اساس عرض موجود معبر به کوچه 4 متري فاقد عقب نشینی می باشد. حالیه 

مالک برابر نقشه هاي معماري ارائه شده اقدام به توسعه بنا به سطح 45.93 مترمربع ( شامل 
23.65 مترمربع اعیان خارج تراکم و به سطح 22.28 مترمربع سایبان جهت تامین پارکینگ 

در حد تراکم  ) با اسکلت فلزي و قدمت سال جاري (1396) نمودند. .مراتب جهت ارسال 
.پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 340.77  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22811 تجدید 
نظر

گلسار 167 
 

1-1-10151-52-1-0-0 970

در خصوص اعتراض آقاي فرزاد حیدري نسبت به راي شماره 1.96.22361 مورخ 
96.10.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد. 

جریمه 744.88  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  257 مورخ  93/11/28 با زیر بناي کل  1707.01 مترمربع در 5.5 طبقه  و در 10 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول حدود 5 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 87.37 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 349.48 مترمربع (  -3

هر طبقه 87.37 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 118.42 متر مربع که از این مقدار  -4

.بسطح 31.05 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي میباشد
احداث یک طبقه مازاد (طبقه ششم)  به کسر راه پله و آسانسور بام بسطح 187.87 متر  -5
مربع که از این مقدار بسطح 23.63 متر مربع بصورت تراس مسقف و بسطح 59.72 متر مربع 
بصورت تراس غیر مسقف می باشد.( طبقه ششم دوبلکس واحد هاي طبقه پنجم می باشد.)

توسعه راه پله به بام بسطح 1.74 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 45.70 متر مربع در همکف و بسطح 295.07 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.رعایت پارکینگ می گردد 

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
بازگشت به نامه 165500 مورخ 96/8/20 کمیسیون ماده صد فیلد مساحت عرصه وضع  ***

.موجود به متراژ486.2 متر مربع مطابق پروانه صادره اصالح گردید
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي بهروز اسمعیلی و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.22505 
مورخ 96.10.26  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 34.53 مترمربع به مبلغ  214086000(دویست و  چهارده میلیون و  
هشتاد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 34.53  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22812 تجدید 
نظر

خیابان میر  
ابوالقاسمی 
- بوستان 

13 

1-1-10483-4-1-0-0 971

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
477 مورخ 1394/12/27  و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) 
در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی1151.50  مترمربع صادر شده که  حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح زیر می 

:باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  4.41  مترمربع -1

. کاهش مساحت سایبان در همکف به مساحت 0.72 مترمربع -1-1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  4.41  مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت  4.41  مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 4.41  مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.41  مترمربع-5
. اضافه بنا در طبقه پنجم  به مساحت 4.62   مترمربع -6
. اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 7.86 مترمربع-6

با توجه به اینکه میزان اضافه بنا ها کمتر از 5% مساحت کل زیر بنا می باشد فلذا تبصره ماده 
.7  تعلق نمی گیرد

الزم به ذکر است که در زمان صدور پروانه و با توجه به نقشه هاي معماري زمان پروانه ، 
متقاضی از دو درب سواره رو به ابعاد 3 و 4 متري و بدون تامین پارك حاشیه اي استفاده 

نموده است که حالیه از دو درب سواره رو 4.40 و 4.80 استفاهد نموده است که با این اوصاف 
.یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم (طبقه همکف به متراژ 75 مترمربع)، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا 

راي بدوي، با جریمه به مبلغ 23250000(بیست و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 
) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 90.2  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22813 تجدید 
نظر

فخب 1-1-10647-67-1-0-0 97
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی داراي فروشنامه عادي بسطح عرصه 105 متر مربع ( 
برابر فروشنامه) و  داراي اعیان قدیمی بوده که به استناد تاریخ نصب کنتور قدمت آن سال 

1358 می باشد. اعیان قدیمی در همکف بسطح حدود 75 متر مربع بوده که مالک آن را 
تخریب و مجدد بازسازي نموده و داراي نیم طبقه دوبلکسی بسطح حدود 27.2 متر مربع که 

بصورت سفت کاري رها گردیده و قدمت آن سال 1394 می باشد. داراي یک واحد کسري 
بسطح 12 متر مربع خارج از تراکم می باشد.   R111 پارکینگ می باشد. با توجه به کاربري

جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد. درخواست پاسخ 
.استعالم شرکت گاز را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***.به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 96/4/3 فاقد عقب نشینی می باشد  ***
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ، لذا راي بدوي جریمه بملغ 345374400(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  
سیصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 205.58  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22816 تجدید 
نظر

دیلمان  
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-73-1-0-0 97
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 

ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 649,807,200(ششصد و  چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  
هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 128.93  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 213 مورخ 94/11/14  
به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 662 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 

طبقات اول و دوم  و در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.86 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 99.44 مترمربع (هر طبقه 24.86 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.47 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 4.16 مترمربع
 کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به عدم اجراي انباري بسطح 42.98 مترمربع -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 205.58 مترمربع از تراکم اعطایی  -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)
رعایت پارکینگ می گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

97
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث طبقات  مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ 846548000(هشتصد و  چهل و  شش میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار ) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 136.54  2
 

3100000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/14 1/96/22818 تجدید 
نظر

گلسار  خ  
استاد معین  

16

1-1-10438-44-1-0-0 97
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 84,025,500(هشتاد و  چهار میلیون و  بیست و  پنج هزار و  
پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 54.21  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره   216 مورخ  94/11/17 با زیر بناي کل  278.82 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 0.7 مترمربع -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 0.7 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم به سطح 0.7 مترمربع -3

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 77.57 متر مربع -4
احداث یک طبقه مازاد دیگر بصورت زیر شیروانی بسطح 58.97 متر مربع -5

با توجه به اینکه کالً بصورت یک واحد مسکونی در 4طبقه تبدیل یافته لذا کلیه راه پله  -6
هاي مشاعی در نقشه هاي اولیه پروانه به راه پله اختصاصی تبدیل یافته و بصورت تبدیل راه 
پله به بناي مفید بسطح 52.11 متر مربع در طبقات همکف، اول و دوم جز اضافه بناي تراکمی 

محاسبه می گردد. ( هر طبقه 17.37 متر مربع)
 .سازه بصورت بتنی بوده اما راه پله ها بصورت فلزي اجرا گردیده است -7

.رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

97
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه ، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3139105200(سه میلیارد و  یکصد و  سی و  نه 

میلیون و  یکصد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 339.73  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 1/96/22821 بدوي گلسار  192 
 نیلوفر 3

1-1-10425-3-1-0-0 97
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي طبقه مازاد پنجم، به مبلغ 1,898,870,400(یک میلیارد و  هشتصد و  

نود و  هشت میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 188.38  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/14 1/96/22821 بدوي گلسار  192 
 نیلوفر 3

1-1-10425-3-1-0-0 97
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  103 مورخ  94/7/22 با زیر بناي کل  790.62 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.25 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 40.85 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 163.4مترمربع ( هر  -3

طبقه 40.85 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 188.38 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 0.07 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

5.64 متر مربع ( هر طبقه 1.41 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 3.97 متر مربع در همکف و بسطح 125.80 متر مربع در  -6

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.تعداد واحد ها از 4 واحد به 5 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 6.25 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد ***

97
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

1053864000(یک میلیارد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار )  
 ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 139.4  2.25
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/10 1/96/22823 بدوي بلوار  
دیلمان 

احمد پناه

1-1-10463-8-1-0-0 97
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
10,987,200(ده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.18  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 1/96/22823 بدوي بلوار  
دیلمان 

احمد پناه

1-1-10463-8-1-0-0 97
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1مورخ 
1392/02/30بصورت 3 طبقه روي پیلوت  در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 226.35 مترمربع 

: می باشد. قبالً در دو مرحله داراي سوابق  تخلفات به شرح زیر بوده است
در مرحله  اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم از بابت تخلفات زیر داراي راي کمسیون  -1

  تجدیدنظر ماده صد مورخ 1392/9/25مبنی بر پرداخت جریمه نقدي میباشد
اضافه بنا در همکف به سطح 44/75مترمربع /--

 اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 89/50مترمربع /--
.در هنگام صدور پروانه به سطح 50/35 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده است/--

مجدداً در مرحله اتمام سقف طبقه سوم  داراي اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 44.75  -2
مترمربع بوده که از بابت ان داراي راي بدوي مورخ 96/4/3 کمیسیون ماده صد مبنی بر 

 پرداخت جریمه نقدي میباشد
***************

حالیه برابر اخرین بازدید عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي به صورت 4 
طبقه بروي پیلوت بوده که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر 

:میباشد
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 139.4 مترمربع -1

توسعه راه پله به بام به سطح 2.18 مترمربع -2
افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به4 واحد مسکونی که با توجه به ضوابط مالك عمل  -3

.پارکینگ در زمان صدور پروانه (ضوابط قدیم پارکینگ) رعایت پارکینگ می گردد
از بابت تخلفات فوق داراي راي مورخ 96/11/10 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي  
بوده که اجراي حکم گردید. عملیات در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده 

.نگردید

97
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و 34.51 متر مربع طبقه مازاد با ضریب 

2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 2,085,420,000(دو میلیارد و  هشتاد و 
 پنج میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 249.15  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/28 1/96/22828 بدوي گلسار  
 خ169

1-1-10124-675-1-0-0 97
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 216.29 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 363367200
(سیصد و  شصت و  سه میلیون و  سیصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید..

جریمه 216.29  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 487 مورخ 1394/12/27 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی و با زیر بناي کل 1176.6 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و 

:آراي کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 33.42 مترمربع -

احداث بناي جداساز در همکف به سطح 6.32 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 5.08  -
مترمربع سرویس بهداشتی مشاعی و به سطح 1.24 مترمربع قسمتی از انباري شماره 3 می 

باشد )
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 104.2 مترمربع ( هر طبقه 26.05 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 49.75 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 23.70  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
احداث یک طبقه مازاد شامل اتاق منضم به طبقه 5 به سطح 34.51 مترمربع ( به کسر زیر  -

شیروانی )
کاهش زیر شیروانی به سطح 16.74 مترمربع ( شامل 1 باب انباري بیش از 5 مترمربع که به  -

سطح 2.51 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )
احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 20.95 مترمربع -

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 216.29 متر مربع ( تبصره 7) -

*********************************************************
***************************************

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

97
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/17 1/96/22829 بدوي بیستون  
-خ طالقانی 
خ.صفاري 
بن بست 

الله

1-2-10043-92-1-0-0 97
8

در خصوص     75.67   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 75.67  0
 

3300000  , 1395 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر سند ارائه شده بصورت ششدانگ عرصه و اعیان بصورت  
ساختمانی سه اشکوبه با عرصه به مساحت 138.5 متر مربع می باشد که داراي بالمانع شماره 

1/33/179955 مورخ1394/02/21 به صورت دو واحد مسکونی با زیربناي 255 متر مربع 
بوده و پس از آن از بابت تعمیرات جزئی به منظور نصب پنجره، ترمیم نازك کاري دیوار ها، 

کفسازي و نقاشی  مجوز  1/33/181418 مورخ 94/5/13 دریافت نموده است. حالیه مالک بر 
خالف مجوز تعمیرات جزئی اقدام به تعمیرات کلی نموده بطوري که قسمتی از سوئیت در 
همکف را به دو باب پارکینگ تبدیل نموده و طبقات اول و دوم که قبالً بصورت یک واحد 

دوبلکسی بوده حالیه هرکدام به یک واحد مستقل تبدیل یافته و داراي تخلف افزایش واحد  
بسطح 75.67 متر مربع می باشد. با توجه به تبدیل 2 واحد به 3 واحد مسکونی 3 واحد 

پارکینگ بدون تزاحم الزم بوده که یک واحد تامین نموده و داراي 2 واحد کسري پارکینگ 
می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 

درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم می 
.گردد

.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/1/9 بسطح 7.74 متر مربع عقب نشینی دارد ***
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 

محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده و از طرفی تخریب مکان مذکور ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد خواهد آورد و 
ضرورتی به قلع آن نیست لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل 
تراکم، به مبلغ  19,200,000(نوزده میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 160  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/22831 تجدید 
نظر

فرهنگیان-
کوچه 32

-نبش 
کوچه 

کشاورز-س 
اسکان

1-2-10902-200-1-0-0 97
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با توجه به گواهی 
استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  278,700,000(دویست و  هفتاد 

و  هشت میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 185.8  1.25
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/22831 تجدید 
نظر

فرهنگیان-
کوچه 32

-نبش 
کوچه 

کشاورز-س

1-2-10902-200-1-0-0 97
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 100 متر مربع که وضع موجود بصورت یکباب ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی  با قدمت حدود 8 سال (1388) و بدون مجوز احداث گردیده که عملیات اجرایی 
.در مرحله بهره برداري میباشد

طبق پالان معماري ارائه شده زیربناي همکف حدوداv 86/45 متر مربع و طبقات 3.2.1 
.بمساحت حدوداv 259/35 متر مربع (هر طبقه 86/45 متر مربع) میباشد

.سطح اشغال 86/45% و کسري پارکینگ ندارند
بناي داخل تراکم در همکف بمساحت 80 متر مربع-بناي خارج از (R121) طبق طرح جدید 

تراکم 6/45 متر مربع
بناي داخل تراکم در طبقه اول بمساحت 80 متر مربع -بناي خارج از تراکم بمساحت 6/45 

 متر مربع
زیربناي طبقات دوم و سوم بمساحت 172/9 متر مربع (هر طبقه 86/45 متر مربع) مازاد بر 

تراکم (طبقه مازاد)
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12

 مورخ 1396/10/27 بمساحت حدوداv 1/82 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 12 متري 
.اصالحی قرار دارد

الزم به ذکر است که طبق نامه اداره برق بشماره 199641 مورخ 1396/10/05 (ثبت دفتر 
شهرداري) اعالم نموده که برابر بازدید کارشناس این امور ملک مذکور خارج از حریم برق 

.میباشد
.حالیه متقاضی با توجه به رأي تخریب صادره(بدوي) درخواست بررسی مجدد دارند 

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده تخلف ساختمانی آقاي فرزین محسنی محرز میباشد با 
عنایت به اینکه ساختمان پس از تکمیل بنا به کمیسیون ارجاع گردیده و قصور عوامل 

شهرداري در عدم جلوگیري از تخلف محرز میباشد لذا به لحاظ تکمیل بودن بنا 
تخریب آن موجب تلف ثروت ملی میگردد و ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد ، 

مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان در خصوص مساحت 837/61 متر مربع  بمبلغ 8314773000

(هشت میلیارد و  سیصد و  چهارده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ 

کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس 
فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی 

معرفی گردد .

جریمه 837.61  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/12 1/96/22833 بدوي گلسار خ  
163 

1-1-10150-90-1-0-0 980

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 766 مورخ 91/12/28 به صورت 6 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1450مترمربع میباشد که مورخ 92/12/25 تمدید گردید و پس از آن 
مورخ 93/05/04 به صورت 6 طبقه روي زیرزمین با زیربناي 1653.20 مترمربع اصالح گردید، 

مجدد داراي تمدید پروانه مورخ 93/12/11 میباشد.در مرحله اجراي فونداسیون داراي 
.گواهی عدم خالف به شماره 266854 مورخ 95/05/12 میباشد

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
:شرح زیر می باشد

 حذف زیرزمین به سطح 203.20 مترمربع
احداث سایبان در همکف به سطح 19.99 مترمربع -

 اضافه بنا درهمکف به سطح 92 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 9.54 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا ششم به سطح 552 مترمربع (هر طبقه 92 مترمربع) -

اضافه بنا به صورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در طبقات اول تا ششم به سطح 81 -
مترمربع (هر طبقه 13.5 مترمربع)

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا ششم به سطح 45.48  -
مترمربع (هر طبقه 7.58 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث انباري به سطح 27.37 مترمربع -
احداث اتاقک آسانسور در بام به سطح 10.23 مترمربع -
داراي پنجره مشرف به همسایه در حد شمال در طبقات-

احداث استخر در همکف به سطح 45.70 مترمربع که با توجه به عدم دیوارچینی محوطه -
استخر تا این مرحله، رعایت 35 درصد سطح تاسیسات پیلوت در زمان پایانکار الزامی 

.میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

980

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ493,785,600(چهارصد و  نود و  

سه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 73.48  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22836 بدوي پستک  
گلسار ك 
16 فرعی 
  دوم پ 8

1-1-10189-3-1-0-0 981

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 213 مورخ 95/12/28 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 976/93 

.متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي مغایرت بصورت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 11/86 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 56/79 متر مربع (هر طبقه 18/93 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/01 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 4/83 متر مربع-4
.کسري پارکینگ ندارند

(جانمایی پارکینگ ها طبق نقشه هاي زمان پروانه میباشد.)
توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده همچنین تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

.است
(در سایت پالن ارائه شده فضاي سبز جانمایی گردیده است.)

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/11/17 و پرونده در واحد خالف 
.میباشند

توضیح اینکه داراي اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 7/08 متر بدلیل حذف 
.سایبان میباشند

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 311603 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ 99120000(نود و  نه میلیون و  یکصد و  

بیست هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 11.8  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22837 بدوي دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-181-1-0-0 98
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 24 مورخ 96/05/03 
.. بصورت 3طبقه روي پیلوت بازیربناي 733.48 مترمربع  دوباب مغازه صادرگردیده است

عملیات ساختمانی اجراي ستون همکف بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه وبرابر نقشه 
معماري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد برتراکم وخارج ازطول60% درهمکف بسطح 

:.11.80مترمربع بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح  11.80مترمربع -1

..مشمول نما منظر میگردد...تاکنون نماسازي اجرا نشده است-2
درخصوص رعایت حد نصاب فضاي بازو فضاي سبز پس از اجراي ساختمان و مشخص -3

....شدن تعداد واحد مسکونی و تجاري قابل به اعالم نظر خواهد بود
الزم بذکراست باتوجه به عملیات ساختمانی درمرحله اجراي ستون همکف و عدم -4

آجرچینی درخصوص افزایش تعداد واحد تجاري و کسري پارکینگ پس از اجراي آجرچینی 
 ..و ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل به اعالم نظر خواهد بود

 ..استفاده از تبصره 7 سقف تراکم درهنگام صدور پروانه نداشته است-5
/.مراتب جهت صدورپروانه احداث مرحله دوم  و دستور مقتضی ارسال میگردد 

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف راي به جریمه به مبلغ326390400(سیصد و  بیست و  شش 

میلیون و  سیصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 48.57  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22841 بدوي علی آباد   
هفتم -بن 
بست بینام

1-2-10183-48-1-0-0 98
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 145 مورخ 1396/10/04 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 1156.34 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 48.57 مترمربع می باشد  و برابر راي کمیسیون ماده صد اجراي حکم نموده 
است. حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده و حذف سایبان داراي اضافه بناي همزمانساز در 
همکف به سطح 7.54 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

98
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 75297600(هفتاد و  پنج 

میلیون و  دویست و  نود و  هفت هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 22.41  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/17 1/96/22849 بدوي رشتیان 
رجائی  
فروغی

1-2-10119-99-1-0-0 98
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 433 
مورخ 1394/12/27 و تمدید پروانه مورخ 1395/12/24 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 

واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 762/97 متر مربع می باشد که داراي 
اصالح پروانه به منظور استقرار جبهه جنوبی همراستا با بناهاي همجوار و تغییر جانمایی می 

باشد.قبالً در مرحله ستونگذاري همکف داراي گواهی عدم خالف به شماره 314019 مورخ 
96/5/28 بوده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه 

برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 
:تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.55 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 4.65 مترمربع ( هر  -2

طبقه 1.55 متر مربع)
افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 15.73 متر مربع بصورت کنسول به سمت حیاط -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 0.48 متر مربع ( هر طبقه 0.12 متر مربع 

(
در زمان صدور پروانه بسطح 6.43 متر مربع در همکف و بسطح 133.75 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی ( تبصره 7) استفاده نموده اند که با توجه به میزان کمتر تخلف از 5 
.درصد زیر بناي مجاز پروانه لذا مشمول تخلف نمی باشد

حذف انباري در زیر شیروانی و کاهش آن بسطح 33.79 متر مربع -6
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف تا این مرحله را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور تقدیم می گردد

98
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 465448800(چهارصد و  شصت 

و  پنج میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 71.9  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22854 بدوي رشتیان -   
نرسیده به 
فلکه جهاد 

شهرك 
بهزیستی-ق
 طعه چهارم

1-2-10458-6-1-0-0 98
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
479337600(چهارصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 285.32  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/11/17 1/96/22854 بدوي رشتیان -   
نرسیده به 
فلکه جهاد 

شهرك 
بهزیستی-ق

1-2-10458-6-1-0-0 98
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  480 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1249.36 مترمربع در 4.5 طبقه  و در 8 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح 

:زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 6.28 مترمربع -1
توسعه سایبان جهت پارکینگ بسطح 4.14 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 18.84 مترمربع ( هر  -3
طبقه 6.28 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 42.64 متر مربع در  طبقه چهارم که از این مقدار  -4
 .بسطح 36.03 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

در هنگام صدور پروانه به سطح 26.42 متر مربع در همکف و بسطح 258.9 متر مربع در  -5
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد 
.راه پله به بام بسطح 5.81 متر مربع کاهش یافته است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 511.19 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 505- 94/12/27 مبادرت 

به احداث بنا بصورت 3.5 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 511.19  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22865 بدوي بلوار معلم  
ك فالحتی  

ك 20

1-2-10499-23-1-0-0 98
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ  656510400(ششصد و  پنجاه و  شش میلیون و  پانصد و 

 ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86.84  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22865 بدوي بلوار معلم  
ك فالحتی  

ك 20

1-2-10499-23-1-0-0 98
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  505 مورخ  94/12/27با زیر بناي کل  511.75 مترمربع در 3.5 طبقه  

در 3 واحد مسکونی  صادرگردیده  مالک بدون اخذ پروانه مرحله دوم اقدام به احداث نموده 
که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک 
بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم 

:می گردد
خارج از عمق 60% به طول 1.78 متر -1

کل زیر بناي احداثی همکف بسطح 143.83 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح  -2
122.33متر مربع داراي پروانه مرحله اول بوده  و داخل تراکم می باشد و مابقی بسطح 21.5 

.متر مربع خارج از تراکم می باشد
کل زیر بناي احداثی در هر طبقه بسطح 143.83 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح  -3
122.33 متر مربع  در هرطبقه  و مجموع طبقات 366.99 متر مربع داراي پروانه مرحله اول 
بوده  و داخل تراکم می باشد و مابقی بسطح 21.5 در هر طبقه و در مجموع 64.5 متر مربع 

.خارج از تراکم می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.84متر مربع ( هر طبقه  0.28 متر مربع )

.رعایت پارکینگ می گردد 
مساحت راه پله به بام بسطح 0.56 متر مربع کاهش یافته است، لذا بسطح 21.87 متر  -5

.مربع در حد تراکم می باشد
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار و اجراي دیوار حائل  /--

 .بام الزامی است
درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

98
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ564984000(پانصد و  شصت و  چهار 

میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 56.05  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22866 بدوي گلسار  
خ169 

 پالك33

1-1-10124-672-1-0-0 98
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 64 مورخ 1396/06/22به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 1158.3 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد ستونگذاري 

طبقه همکف بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 
همکف به سطح 56.05 مترمرمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم 

.را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض خانم مریم غضنفرانی نسبت به راي شماره 1.96.22452 مورخ 

96.10.23 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 

و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 

تائید و استوار میگردد. 

سایر 160  0
 

850000  , 1363
 , 1390

تبدیل غیر مجاز 1396/11/28 1/96/22874 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ78

1-1-10055-31-1-0-0 98
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت یکباب 
خانه ویالیی بمتراژ تقریبی 160 مترمربع وقدمت تقریبی 33 سال میباشد مه ازبابت این ملک 
گزارش کارشناس محترم شهرداري بشماره درخواست 222487 مورخ 95/2/29بشرح ذیل 

میباشد: ((برابرسند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساخت246.60مترمربع که 
درخصوص اعیان داراي گواهی اعیان بشماره7874مورخ63/02/06 ونیز داراي بالمانع 
1/33/15639مورخ79/06/15 و بالمانع 1/33/185260 مورخ 94/07/09و فاقد خالف 

میباشد.ضمنآ برابرخط پروژه 1093مورخ94/07/07به کوچه 8و6متري حدودآ بسطح1/05
 مترمربع درتعریض میباشد))

درحال حاضر ملک فوق بدون مجوز از ازشهرداري اقدام به تبدیل مسکونی به 
آموزشی(آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد وندا) نموده است. حالیه جهت تعیین میزان دقیق 
عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش 

مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل بررسی مجدد خواهد 
 .بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

98
8

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 108.82  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22877 تجدید 
نظر

بلوار رجائی 
  

1-2-10101-124-1-0-0 98
9

در خصوص اعتراض آقاي صابر زالی برندق نسبت به راي شماره 1.96.20649 مورخ 
96.5.3  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.75 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 189.99 مترمربع به مبلغ  1,117,141,200(یک میلیارد و  یکصد و  هفده 
میلیون و  یکصد و  چهل و  یک هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 189.99  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  182 مورخ  94/10/12 با زیر بناي کل  523.53 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.45 متر که ملک از حالت عقب ساز به بصورت بر ساز  -1

گردیده و تنها دو متر حیاط خلوت دارد.( ضمناً همسایه حد جنوب نیز برساز احداث نموده 
است)

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.71 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ 7.83)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 150.84مترمربع (  -3
هر طبقه 37.71 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.44 متر مربع ( هر طبقه 0.36متر مربع 

(
در هنگام صدور پروانه به سطح  108.82 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -5

نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه ملک از حالت عقب ساز به بر ساز تبدیل یافته مجاز به احداث دو درب  -6
3 متري جهت پارکینگ ها بوده که هنوز درب ها در محل اجرا نگردیده و با توجه به نقشه 

ارائه شده 2 درب به طول هاي 3.5 متر و 4 متر پیش بینی نموده که در این حالت داراي یک 
.واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل تزاحم می باشد

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 0.35متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

98
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/17 1/96/22879 تجدید 
نظر

شهرك امام  
علی بلوار 
 دیلمان

1-1-10280-101-1-0-0 990

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، درخصوص توسعه سایه 
بان، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع و نظر به موقعیت 

مکانی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 213500

(دویست و  سیزده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.  0.5
 

1220000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، درخصوص توسعه مغازه، به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، ضمن نقض راي بدوي،  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و 

نظربه موقعیت ملک، بااعمال ضریب 3.5  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 
326,692,800(سیصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  

هشتصد) ریال صادر می گردد.  

جریمه 27.78  3.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 674 مورخ 
1391/12/29و پس از آن با راي کمسیون ماده 5 داراي اصالح پروانه با شماره درخواست 

152459 مورخ 1392/02/17 به صورت 4 طبقه روي پیلوت و یکباب مغازه بسطح 20 مترمربع 
شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 753.86 مترمربع و سپس  داراي تمدید پروانه بشماره 

178750 مورخ 1393/12/26 و گواهی عدم خالف به شماره 181358 به تاریخ 94/12/16 در 
مرحله اسکلت و اجرچینی می باشد.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد 

:و مالک برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا بصورت توسعه سایبان در همکف بسطح  0.35 مترمربع نسبت به پروانه -1

 ساختمانی
 افزایش سطح تجاري در همکف بسطح 27.78 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-2

با توجه به حذف پارکینگ تجاري در اثر توسعه تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري -3
.خواهد داشت

الزم به توضیح است ساختمان مورد نظر در حد غرب مجاز به نصب 2 درب سواره رو 3 -4
متري میباشد که حالیه داراي 2 درب سواره رو ،یکی  2.90 متر و دومی 4.80 متر 

میباشدحال با توجه به اینکه در زمان پروانه در حد مذکور فاقد پارك حاشیه اي بوده ،یک 
واحد کسري پارکینگ درآمدي خواهد داشت(جهت اخذ عوارض درآمدي)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح4.36 متر مربع ( هر طبقه 1.09متر مربع 

)الزم به ذکر است با توجه به تخلف کمتر از 5% زیربناي پروانه صرفاً جهت اخذ عوارض 
.درآمدي میباشد

الزم به ذکر است سرویس بهداشتی به سطح حداقل 1/20 مساحت مغازه تا کنون لحاظ 
.نگردیده که می بایست در هنگام پایانکار اجرا گردد

ضمناً دیوار حائل حد غرب ساختمان اجرا نگردیده و بجاي آن دامنه بصورت ژاپنی اجرا شده 
است.حال مالک درخواست رسیدگی به تخلف ساختمانی ملک خویش را دارند مراتب جهت 

.صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

990

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به اینکه تبدیل بناي مسکونی به تجاري و اینکه رفتار نامبرده برخالف بند 24 
ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، از طرفی صدور راي مبنی بر تخریب بنامنطبق 

با موازین قانونی نمی باشد لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به بند 24 ماده 55 ، 
پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ 

اخطاریه نسبت به تعطیلی محل اقدام، با انقضاء مدت مذکور، درصورت  عدم تعطیلی، 
بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود جهت اجراي تصمیم کمیسیون اقدام 

خواهد نمود. با اعاده مغازه به حالت سابق، کسري پارکینگ تجاري مرتفع می گردد.

سایر 360  0
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/17 1/96/22880 تجدید 
نظر

گلسار خ  
138 

1-1-10064-43-1-0-0 991

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده توسط ناحیه بصورت یک باب خانه ویالیی یک اشکوبه بسطح 
حدود 300مترمربع بوده که بشرح ذیل گزارش میگردد

 احداث بارانداز در حیاط بسطح 8مترمربع با مصالح فلزي-1
 افزایش بنا در ضلع جنوبی به مقدار حدودي 40مترمربع-2

 توسعه مسکونی در ضلع جنوبی به سطح حدودي 50مترمربع-3
مجموعا بمقدار 90مترمربع  که در خصوص احداثی جدید سوابقی در شهرداري موجود -4

 نمیباشد
نصب تابلو دو عدد به مساحت هاي 1*2و2*5-1

 استفاده تجاري بعنوان رستوران (وانیشا)از ملک فوق-6
داراي 8 واحد کسري پارکینگ-7

قابل ذکر است گزارش فوق بصورت حدودي بوده که پس از بازدید از داخل ملک مساحت 
اعیانات دقیق تر متعاقبا اعالم میگردد

مراتب جهت صدور هرگونه دستورات بعدي تقدیم میگردد 
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 321,081,600(سیصد و  بیست و  یک میلیون و  هشتاد و  یک 

هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.گردد.

جریمه 47.78  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22885 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري(مهر 

ایین)  
ولیعصر

1-1-10256-7-1-0-0 99
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 392683200(سیصد و  نود و  دو میلیون و  ششصد و  هشتاد 

و  سه هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 233.74  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 251 مورخ 94/12/12 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 9 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1309.30 مترمربع میباشد که مورخ 95/11/24 تمدید گردیده است. از 
بابت اضافه بنا در مرحله سقف اول داراي سوابق در واحدجلوگیري از تخلفات ساختمانی و 
راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد. حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -
مفید به سطح 3.71 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 3.02 

مترمربع میباشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -

مفید به سطح 2.99 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 0.20 
مترمربع میباشد

اضافه بنا در طبقه دوم و سوم به سطح 34.18 مترمربع (هرطبقه 17.09 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله وافزایش آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 5.98 مترمربع  -

(هرطبقه 2.99 مترمربع)
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 17.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 44.74 مترمربع  (که از این مقدار 27.65 مترمربع عدم  -
رعایت عقب سازي میباشد)

اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 9.11 مترمربع -
افزایش واحدهاي مسکونی از 9 به 10 واحد مسکونی که مازاد برتراکم ناشی از آن (با توجه به 

کاهش واحدها درطبقه اول و دوم و افزایش واحدها در سایر طبقات ) 262.44 مترمربع 
.میباشد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 34.44 مترمربع و در طبقات به سطح 199.30  -
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد و از این بابت داراي راي 
.کمیسیون ماده صد میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

99
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ7092150(هفت میلیون و  نود و  

دو هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.37  3
 

65000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22891 بدوي گلسار نواب 
 صفوي

1-1-10302-71-1-0-0 99
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 815 مورخ 1363/08/03 به صورت 2.5 طبقه همراه با 2 باب مغازه 
و پس ازآن داراي اصالح پروانه مورخ 1364/04/31 به صورت 3.5 طبقه همراه با 2 باب مغازه 
با زیر بناي کل 497.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف و نیم طبقه به سطح 17.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 19.28مترمربع ( هر طبقه 9.64 مترمربع ) -
.ضمنا سال وقوع تخلف 1364 می باشد

.الزم به توضیح است تغییراتی در سازه ساختمان فوق به وجود نیامده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص طبقه مازاد(طیقه 
چهارم) راي به جریمه به مبلغ1352332800(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  دو 

میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 178.88  2.25
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/29 1/96/22893 بدوي گلسار  
پستک 8 

متري

1-1-10113-81-1-0-0 99
4

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجازراي به جریمه به مبلغ1,105,851,600(یک میلیارد 
و  یکصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 188.07  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/11/29 1/96/22893 بدوي گلسار  
پستک 8 

متري

1-1-10113-81-1-0-0 99
4
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  173 مورخ  92/7/2 با زیر بناي کل  591.8 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 44.13 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 132.39مترمربع ( هر  -3

طبقه 44.13 متر مربع)
حذف انباري در  زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 178.88متر مربع در طبقه  -4

چهارم
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  11.55 متر مربع ( طبقه اول 3.93 متر 
مربع و طبقات دوم و سوم هر کدام 3.81 متر مربع )

تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که با توجه به اینکه داراي 2  -6
واحد دوبلکسی با مساحت مفید  بزرگتر از 180 متر مربع می باشد لذا 2 واحد اخیر هر کدام 

نیاز به 2 واحد پارکینگ داشته که می توانند با تزاحم نیز باشند. در مجموع 6 واحد 
پارکینگ  مورد نیاز بوده که در حال حاضر 4 واحد پارکینگ  تامین نموده که با توجه به 

اینکه 2 به 2 در تزاحم می باشند لذا هر جفت آن مورد قبول جهت واحد هاي بزرگتر از 180 
.متر مربعی بوده و براي 2 واحد دیگر دو واحد کسري پارکینگ دارد

:ضمناً
.در هنگام صدور پروانه  از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند /--

انباري در زیر شیروانی بسطح 25.8 متر مربع حذف گردیده است /--
مساحت راه پله به بام بسطح 5.64 متر مربع کاهش یافته است و راه پله به بام بصورت  /--

.فلزي اجرا گردیده است
.مساحت حفره ها ي راه پله در واحد هاي دوبلکسی جز زیر بنا لحاظ گردیده است /--

دیوار حائل مطابق دیتایل زمان پروانه اجرا نگردیده و بصورت برگشت لبه به سمت باال  /--
.حدود 50 سانتی متر ( اصطالح رایج ژاپنی) و فقط به سمت حیاط اجرا گردیده است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

99
4
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.گردد
عملیات به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد. جهت بروز رسانی ***

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  613216800(ششصد و  سیزده میلیون و  دویست و  شانزده هزار و  هشتصد) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 121.67  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22897 تجدید 
نظر

علی اباد   
دوازدهم

1-2-10216-25-1-0-0 99
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 21,789,600(بیست و  

یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 12.97  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 195 مورخ 94/10/28
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 444.10 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی و سربندي می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح  30.16 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 90.48 مترمربع ( هر طبقه  30.16 مترمربع ) -
توسعه راه پله به بام به سطح 1.03 مترمربع -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 12.97 مترمربع از تراکم اعطایی  
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

ضمناً به جاي استفاده از سقف تیرچه بلوك ازتکنولوژي جدید( سقف یوبوت) استفاده شده 
. است

.تا این مرحله رعایت 3 پارکینگ می گردد
.رعایت عقب نشینی الزامیست

طبق ضوابط پروانه مجاز به احداث یک درب  4  متري بوده ولی در وضع موجود درب 4.90 
. متر اجرا گردیده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام  
.رسیده و  در حال بهره برداریست . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک و هفتاد و پنج 

صدم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 815865750(هشتصد و  پانزده 
میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 150.39  1.75
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22899 تجدید 
نظر

علی آّباد   
شریعتی

1-2-10202-6-1-0-0 99
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

سایر 147.8  0
 

3100000  , 1392 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 669 مورخ 1391/12/28 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 581 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان 

:رسیده است. از بابت تخلفات به شرح زیر داراي سوابق می باشد
اضافه بنا در همکف بمساحت 47/48 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 200/52 متر مربع (هر طبقه 50/13 متر مربع)-2
اضافه بناي تراکمی بمساحت 41/47 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-3

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 8 واحد-4
.توضیح اینکه مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا در هر طبقه 36/95 متر مربع میباشد

 کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 5/43 متر مربع-5
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 102/44 متر مربع (هر طبقه 
51/22 متر مربع ) و سقف تراکم اعطایی بمساحت 41/47 متر مربع داراي رأي کمیسیون 

 تجدید نظر بشماره 1/94/13424 مورخ 1394/07/07 و پرونده در واحد خالف میباشند که
اضافه بناي همکف و طبقه اول بمیزان 4/83 متر مربع نسبت به رأي کمیسیون کاهش یافته 

.است
ضمناv داراي اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف 
بمساحت 3/98 متر مربع و طبقات بمساحت 18/60 متر مربع (هر طبقه 4/65 متر مربع ) 

.میباشند
*****************

از بابت موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 294390 مورخ 97/10/30 می باشد. 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام 
مهندسی  خالف جدیدي مشاهده نگردید. نماي حد شرق با حلب براق اجرا گردیده است. 

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

99
6

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري  ضمن تایید راي 
بدوي ،  مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  
تعیین شده به مبلغ   684000000(ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون )ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 83.7  0
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22900 تجدید 
نظر

کوه یخ  
روبروي 

  تاالر زند

1-1-10397-432-1-0-0 99
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي تایید میگردد.

سایر 49.19  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22900 تجدید 
نظر

کوه یخ  
روبروي 

  تاالر زند

1-1-10397-432-1-0-0 99
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 232500000(دویست و  سی و  دو میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر مینماید

جریمه 75  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 17,623,500(هفده میلیون و  ششصد و  بیست و  سه هزار و  

پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 11.37  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 203 مورخ 95/12/27 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد 

مسکونی و بازیربناي 112.22 مترمربع میباشد، حالیه مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به 
توسعه بنا و تبدیل آن به سه باب مغازه داراي بالکن نموده که با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 11.37 مترمربع و  تبدیل کل همکف به سه باب مغازه به سطح  -1

 60.56 مترمربع
 احداث بالکن به سطح 23.14 مترمربع -2
سه باب کسري پارکینگ تجاري دارد -3

با توجه به عدم صدور پروانه مرحله دوم به سطح 49.19 در حد تراکم به عنوان تخلف 
.محسوب میگردد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.حالیه 
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

.تاکنون پله هاي بالکن هاي تجاري نصب نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 133.46 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 219- 95/12/28 مبادرت به 
احداث بصورت 3.5 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد. 

سایر 133.46  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22902 تجدید 
نظر

طالقانی   
افتخار

1-2-10003-449-1-0-0 99
8

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه در طبقات 

همکف و اول، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  568108800(پانصد و  شصت و  

هشت میلیون و  یکصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 84.54  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 219 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

 با زیر بناي کل 277.86 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي 
اسکلت و ستونهاي طبقه اول بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده 

:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 40.77 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 43.77 مترمربع -
الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ پروانه در 
همکف به سطح 68.23 و طبقه اول به سطح 65.23 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در 

.فرم تحلیل لحاظ می گردد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد بوده و اجراي حکم نموده است

**********************************************
حالیه با توجه به حذف سایبان در همکف ، داراي اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 

.3 مترمربع می باشد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 33,684,000(سی و  سه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار 

هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 20.05  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22903 تجدید 
نظر

گلسار-خ  
استاد معین 
خ 153- بن 

بست 
 وحدت

1-1-10150-86-1-0-0 99
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 3583137600(سه میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و 

 یکصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 355.47  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 49 به تاریخ 94/05/01 به صورت 4.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي در 

طبقه چهارم و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1234.47 مترمربع می باشد. الزم به ذکر است 
 : از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل در مرحله سقف طبقه اول

اضافه بنا در همکف به سطح 22.23 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 49.79 مترمربع -2

استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 81.14 متر مربع -3
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

:مورخ 1395/08/11مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

******************************* 
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده مجدداً داراي 

:تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.4 مترمربع ( همزمانساز ) -1

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 100.38 متر مربع  ( هر طبقه به سطح  -2
50.19 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 69.99 متر مربع که از این مقدار به سطح 19.80 متر  -3
 مربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 184.70 متر مربع -4
برگشت 5% تشویقی آسانسور با توجه به احداث طبقه مازاد به سطح 20.05 متر مربع -5

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.44 مترمربع -6
مابه التفاوت کسري حد نصاب فضاي باز نسبت به پروانه صادره به سطح 42.23 متر مربع  -6

( محاسبات درآمدي )
افزایش تعداد واحدها از 8 به 9 واحد -7

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد می باشد و مشمول تخلف افزایش تعداد  *---*
.واحد نمی گردد

مالک در اجراي ساختمان اقدام به احداث 2 عدد آسانسور به صورت ذیل نموده است  *--*
 :

آسانسور شماره 1 داراي 6 ایستگاه ( همکف الی طبقه پنجم ) و اتاقک آسانسور  *-*-*-*
در زیر شیروانی

آسانسور شماره 2 داراي 5 ایستگاه ( همکف الی طبقه چهارم ) و اتاقک آسانسور  *-*-*-*

99
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 در طبقه پنجم
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( الزم به توضیح می باشد در زمان  *---*
صدور پروانه داراي سوابق یک واحد کسري پارکینگ *- تزاحمی درآمدي -* با توجه به 
اینکه 8 واحد پارکینگ به صورت بدون مزاحم جانمایی گردید لیکن از مالک اخذ گردیده 

شده،بر همین اساس فاقد کسري پارکینگ -* تزاحمی درآمدي*- می باشد )
.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستورمقتضی تقدیم می گردد 

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 260870400(دویست و  شصت 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار و  چهارصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 77.64  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 1/96/22911 بدوي بلوار  
انصاري 

استاد معین 
6 متري

1-1-10232-2-1-0-0 1000

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد(طبقه چهارم) راي به جریمه  به مبلغ 428937600(چهارصد و  بیست 

و  هشت میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 127.66  1
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي  پروانه 
احداث بناي مرحله دوم به شماره 75  مورخ 1395/09/25 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت 

به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 501.90 مترمربع 
صادر شده  که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از 

:طول 60%  در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.41 مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.55  -1
مترمربع بصورت دال بتنی در حیاط خلوت به جهت تامین یکواحد پارکینگ  می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.86 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 11.86 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 11.86 مترمربع -4

. احداث یک طبقه مازاد به مساحت 127.66 مترمربع-5
 اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 7.34 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و  طبقات به مساحت 12.31 مترمربع . ( همکف 1.84 مترمربع و طبقات 10.47 مترمربع ( هر 

طبقه 3.49 مترمربع ))
درب سواره رو فعال نصب نشده است  ولیکن با توجه به ضوابط و پالن معماري ،کسري 

.پارکینگ ندارد
.کسري فضاي باز و 24.50 مترمربع کسري فضاي سبز دارد 18.20

.از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي اضافه بناي همزمان ساز  کاهش مساحت راه پله و آسانسور در همکف و طبقات 

و افزایش آن به بناي مفید به سطح 15.02 مترمربع می باشد.( همکف  3.77 مترمربع و 
طبقات 11.25 مترمربع .( هر طبقه 3.75 مترمربع .))

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

1000

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
39379200(سی و  نه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 23.44  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 1/96/22925 بدوي چهارباغ خ  
طالقانی ك 

مستوفی

1-2-10003-157-1-0-0 1001

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ647,035,200(ششصد و  چهل و 

 هفت میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 128.38  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 323 مورخ 1394/12/27 و 
تمدید پروانه 1395/12/16 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با رعایت عقب 
سازي در طبقه سوم بهمراه زیرشیروانی (انباري) و با زیربناي 864/6 متر مربع (با استفاده از 

سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله اتمام اسکلت و اجراي 
سربندي میباشد.(تاکنون انباري ها اجرا نگردیده)

طبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ بمساحت 23/68 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 43/90 متر مربع ( هر طبقه 21/95 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 50 متر مربع (از این مقدار بمیزان 28/05 متر مربع -3
مربوط به عدم رعایت عقب سازي)

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات 10/80 متر مربع (هر طبقه -4
2/7 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 23/44 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5
اعطایی

توضیح اینکه با توجه تزاحم پارکییگ هاي شماره 5 و 6 یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 
.دارند

همچنین حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است.(در 
نقشه لحاظ شده )

.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم بانک دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

1001

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,741,054,400(دو میلیارد و  

هفتصد و  چهل و  یک میلیون و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 271.93  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22941 بدوي گلسار -  
خیابان 

توحید - 
کوچه پشت 

 کارواش

1-1-10166-29-1-0-0 100
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
283,836,000(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  سی و  شش هزار ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 168.95  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/11/28 1/96/22941 بدوي گلسار -  
خیابان 

توحید - 
کوچه پشت 

 کارواش

1-1-10166-29-1-0-0 100
2

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 99.72 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري و اتمام کار که 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 293 مورخ 1393/12/13 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت  در 
3 واحد مسکونی  و به مساحت کلی 586.64 مترمربع صادر شده  که حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 44.84 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.84 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 44.84 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 44.84 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 61.81 مترمربع که از این مقدار به مساحت 16.97 -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

اضافه بنا در زیر شیروانی به  مساحت 30.76 مترمربع که از این مقدار به مساحت 17.76  -6
مترمربع بصورت احداث چهار باب انباري در زیر شیروانی و به مساحت 13 مترمربه بصورت 

.احداث راهرو می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 168.95 مترمربع در  طبقات  در زمان صدور پروانه  -7

.می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
تعداد واحد ها از 3 واحد طبق پروانه به 4  واحد افزایش یافته است  ولیکن برابر با  -9

بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد  در طبقه چهارم  داراي مابه التفاوت به سطح 
..99.72 مترمربع  می باشد

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده  نشده است..مراتب 
.جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

100
2

در خصوص توسعه بالکن تجاري به مساحت 95.3 مترمربع ، راي بدوي تائید و استوار 
میگردد. 

جریمه 95.3  0
 

3100000  , 1373
 , 1392

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/12/21 1/96/22960 تجدید 
نظر

بوسار بلوار 
انصاري  خ 

  نواب

1-1-10307-31-1-1-0 100
3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه در همکف به 
مساحت 130.55 مترمربع و قطعه 14 تفکیکی که در فوقانی آن به مساحت 54.40 مترمربع 

افزایش می یابد بانضمام یکباب پارکینگ و راهروي اختصاصی به مساحت 24.63 مترمربع و 
قطعه 17 تفکیکی و داراي بالمانع به شماره 1/33/14567 مورخ 1372/12/01 که مجددا مالک 

از بابت  افزایش بناي بالکن به مساحت 10.90 مترمربع و همچنین افزایش مجدد بالکن به 
مساحت 3.50 مترمربع با توجه به درخواست پروانه تعمیرات در سال 1373 داراي سوابق در 

.واحد خالف می باشد
الزم به ذکر است که مالک در سال 1392 نیز مجدد مبادرت به دریافت پروانه تعمیرات جزئی 

. از قبیل نصب سقف کاذب نیز نموده است
حالیه طی بازدید میدانی و با توجه به نقشه برداري ارائه شده مغایرت هاي زیر در محل 

:موجود می باشد
 نصب درب نفر رو از داخل مغازه به پارکینگ و راهروي اختصاصی -1

تبدیل پارکینگ و راهروي اختصاصی به انبار تجاري ( مغازه )  به مساحت 24.63  -2
. مترمربع

(( الزم به ذکر است که در قسمتی از حد غربی  قطعه 17 تفکیکی  به طول 1.23 متر که در 
صورت مجلس تفکیکی و نقشه ثبتی  بصورت پارکینگ و راهروي اختصاصی به مساحت 
24.63 مترمربع و براي قطعه 14 تفکیکی ( مالک فوق الذکر ) تعیین شده است ، حقوق 

ارتفاقی براي محل نصب پمپ آب چاه در فضاي زیر راه پله  با حق عبور از قطعه 17 تفکیکی 
در نظر گرفته شده است که حالیه طول مورد نظر یعنی طول  1.23 متر با دیوار آجري مسدود 
شده و همچنین حق عبور به جهت اینکه راهرو و پارکینگ بصورت انباري تجاري استفاده و 
در تصرف مالک می باشد نیز مسدود شده است.))  (( صورت مجلس تفکیکی و نقشه ثبتی 
به جهت شناسایی و رویت محل پمپ آب پیوست می باشد. و در قسمت بند 3 مشاعات و 

مشترکات به آن اشاره شده است. ))
با توجه به تبدیل پارکینگ و راهروي اختصاصی به انبار تجاري و حذف پارکینگ  ، -3

.یکواحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
توسعه بناي تجاري بالکن به مساحت 95.30 مترمربع که از این مقدار به مساحت 79.73  -4
. .مترمربع بصورت همزمان ساز و به مساحت 15.57 مترمربع با قدمت سال 1392 می باشد
از مغازه و بالکن و انباري  فوق بصورت داروخانه استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی 

.به ابعاد ( 2 * 23 ) متر می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/05/16 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 1 

100
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مترمربع از عرصه مشاعی و به مساحت تقریبی 0.85 مترمربع از اعیان مغازه در تعریض می 
.باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 119.21مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 200272800
(دویست میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 119.21  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/11/28 1/96/22969 بدوي خمسه   
بازار کوي 

 امام حسین

1-1-10340-23-1-0-0 100
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 2076527000(دو میلیارد و  هفتاد و  شش میلیون و  پانصد و  
بیست و  هفت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 252.39  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

بدلیل موافقت با سایبان طبق گزارش کارشناس مربوطه کسري پارکینگ قابل طرح 
نمی باشد . 

سایر 25  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  142 مورخ  92/6/12 با زیر بناي کل  436.55 مترمربع در 4.5 طبقه و در 4 واحد 

مسکونی صادر گردیده که دو بار نیز تمدید گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.65 مترمربع -1

احداث سایبان جداساز و غیر همگن با مصالح فلزي بسطح 8.14 متر مربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 166.60 مترمربع (  -3

هر طبقه 41.65 متر مربع)
احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 36 متر مربع که از این مقدار بسطح 6.18 متر مربع  -4

.مشمول عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
در هنگام صدور پروانه بسطح 119.21 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -5

اند ( تبصره 7)
داراي یک واحد کسري پارکینگ بوده که در صورت موافقت با سایبان در بند2  رعایت  -6

.پارکینگ می گردد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
*** عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداریست ***

100
4

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

36,939,600(سی و  شش میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 307.83  0.1
 

1200000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/22970 بدوي سعدي  پور  
نقاشیان(بن 
بست ممتاز)

1-2-10315-99-1-0-0 100
5

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 25986000

(بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 43.31  0.5
 

1200000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط توسط نماینده محترم ستاد اجرایی فرمان امام داراي سوابق 
: گزارش به شرح ذیل می باشد

بر اساس سند مالکیت موجود در پرونده فنی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  "
2784 مترمربع میباشد که از بابت احداث بدون مجوز یک دهنه سوله به انضمام اعیانات در 
محوطه و 13 باب مغازه( در حد شرق ملک فوق و بر خیابان اصلی) برابر راي کمیسیون بدوي 
ماده صد شماره 8262 مورخ 90/5/25 اعضا کمیسیون از محل و ملک مورد نظر و قدمت بنا 
موضوع فوق را قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ندانسته و برابر راي کمیسیون تجدید نظر 

نیز اعالم نموده چون اعتراض موجهی از ناحیه شهرداري منطقه یک بعمل نیامده لذا با رد 
.اعتراض راي کمیسیون بدوي را تایید نموده است

الزم به توضیح است حد شرق ملک به تعداد 12 باب مغازه داراي پروانه به شماره 756 با زیر 
بناي 282 متر مربع در تاریخ 1358/06/10 می باشد (نقشه اجرایی در زمان صدور پروانه 

موجود در سابقه با مساحت کل 289.92 متر مربع ). وضع موجود به صورت 12باب مغازه و 2 
باب دفتر  بر خیابان اصلی (در حد شرق ملک فوق)، و 3 باب مغازه در کوچه 8 متري (در حد 

جنوب ملک فوق) و یک باب سوله و یک باب آپارتمان در 2 طبقه روي پیلوت می باشد. 
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک، با نام گذاري به صورت شماره فرضی به 

 :پیوست داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 احداث دفتر ازدواج آسان به شماره فرضی 1 به سطح 23.84 متر مربع-1

احداث سوله به شماره فرضی 20 به سطح 1199.18 متر مربع که به سطح 1170.34  -2
مترمربع داراي راي بوده و مابه التفاوت به سطح 28.24 مترمربع می باشد و به صورت 

حسینیه مورد استفاده قرار میگیرد  (برابر گزارش واحد خالف با قدمت سال 1389 میباشد)
احداث بالکن در سوله به شماره فرضی 20 به سطح 150 متر مربع (که به صورت حسینیه -3

 مورد استفاده قرار می گیرد)
احداث 2 طبقه روي پیلوت به شماره فرضی 19 به مساحت کل 417.81 مترمربع ( همکف  -4
139.27 - طبقه اول 139.27 و طبقه دوم 139.27 ) که به سطح 288.22 مترمربع داراي راي 

.می باشد و مابه التفاوت به سطح 129.59 مترمربع می باشد
 احداث انباري در حیاط به شماره فرضی 21  به سطح 43.31 متر مربع-5

ضمناً مغازه به شماره فرضی 3 داراي سوابق در واحد خالف و داراي بالمانع شماره  "
168473 مورخ 93/3/25  ( پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه ) و مغازه به شماره فرضی 

12 داراي بالمانع شماره 1/33/142130 مورخ 1391/07/29 ( پاسخ استعالم عدم مسیر 
".دفترخانه ) می باشد

.براي مغازه ها سال وقوع تخلف 1389 می باشد

100
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*********************************************************
**************

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1396/04/10 به سطح حدود 112 مترمربع از وضع  ***
*** موجود در تعریض قرار دارد

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/11/08 و صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

الزم به توضیح است دفتر ازدواج آسان به مساحت 23.84 مترمربع با توجه به تصاویر 
.پیوستی تخریب گردیده است

در خصوص اعتراض شرکت مخابرات ایران نسبت به راي شماره 1.96.20140 مورخ 
96.10.26  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 3 به 2.5 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 203.76 مترمربع به مبلغ  1711584000(یک میلیارد و  هفتصد و  یازده 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 203.76  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 1/96/22971 تجدید 
نظر

گلسار 
  ارکیده

1-1-10145-14-1-0-0 100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 319 مورخ 92/10/18 با زیر بناي کل 1271.9 مترمربع در  5.5 طبقه با زیر شیروانی 

صادر گردیده است. قبالً در مرحله اجراي ستون همکف و آماده سازي سقف اول داراي 
:سوابق به شرح زیر بوده است

 اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 27.24متر مربع -1
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه 190.44 متر مربع -2

از بابت تخلفات فوق  داراي راي تجدید نظر مورخ 93/6/18 مبنی بر پرداخت جریمه  ***
می باشد. عملیات در مرحله نازك کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده گزارش 

:جدید و تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 26.15 متر مربع که قبالً  بسطح 27.24 متر مربع داراي سوابق  -1

 جریمه بوده است.( بسطح 1.09 متر مربع داراي اضافه جریمه می باشد.)
اضافه بناي تراکمی در همکف بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید بسطح 1.14 متر  -2

مربع
افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح  104.6 متر مربع ( هر طبقه 26.15 متر  -3

مربع)
اضافه بنا در طبقات پنجم بسطح 78.15 متر مربع که از این مقدار بسطح 52 متر مربع  -4

.بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 19.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 9.27 متر مربع داراي  -5

.انباري بزرگتر از 5 متر مربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد
با توجه به 5 واحد که بزرگتر از 180 متر مربع می باشد نیاز به 10 واحد پارکینگ بوده که  -6

.رعایت پارکینگ 2 به 2 با تزاحم گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور  
.تقدیم می گردد

100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

244962000(دویست و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد و  شصت و  دو هزار ) ریال 
تایید می نماید.

جریمه 39.51  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 1/96/22972 تجدید 
نظر

گلسار کوي  
ولیعصر بن 

بست 2 
همکف

1-1-10195-17-1-0-0 100
7

درخصوص اعتراض نامبرده نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که بابت 180.49 
مترمربع متراژ داخل تراکم که به پرداخت جریمه به شرح راي مذکور محکوم شده 

است، نظر به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 210- 95/12/28 
مبادرت به احداث بصورت 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی نموده است لذا اقدام 

نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل 
نیست لذا ضمن نقض این قسمت از راي، به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 180.49  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله به شماره 210 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 299.95 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت 
و ستونهاي طبقه اول بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

:تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.85 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 23.66 مترمربع -
الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه متراژ پروانه در 
همکف به سطح 94.15 مترمربع و طبقه اول به سطح 86.34 مترمربع به صورت داخل تراکم 

.پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 
.کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/11/25 مبمی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

الزم به توضیح است با توجه به حذف سایبان در همکف و تبدیل آن به فضاي پیلوت به 
.سطح 3.15 مترمربع داراي اضافه بناي همزمانساز می باشد

درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 405115200

(چهارصد و  پنج میلیون و  یکصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 40.19  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 1/96/22974 تجدید 
نظر

گلسار 
میدان 

باستانی 
 شعار خ 97

1-1-10011-13-1-0-0 100
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  52 مورخ  95/8/13 با زیر بناي کل  981.99 مترمربع در 5.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي ستون همکف می باشد.  به استناد نقشه  معماري ارائه شده تا این مرحله بسطح 

40.19 متر مربع درهمکف  اضافه بناي خارج از تراکم داشته که سطح اشغال همکف از 54.42
 درصد به 68.48 درصد افزاش یافته است. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. 

.مراتب جهت صدور دسترو تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض آقاي محمدعلی حقگو و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.22629 

مورخ 96.11.7  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.75 به 2 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 106.8 مترمربع به مبلغ  701560400(هفتصد و  یک میلیون و  

پانصد و  شصت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 106.8  2
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 1/96/22980 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  خ 

میرابوالقاسم
ي کوچه 

 بوستان 6

1-1-10300-8-1-0-0 100
9

در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 25  0
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 101.74  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله بهره برداري که  براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  339 مورخ  92/11/2 با زیر بناي کلی  460.1 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد 

مسکونی صادر گردیده است به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه 
:و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

. افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 24.65 مترمربع -1
احداث سایبان غیر همگن  به مساحت 3.77 مترمربع   با عمق 1.30 متر با قوطی فوالدي  -2
و متصل به ساختمان که در صورت ابقاء آن کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم ابقاء یک 

.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 73.95 مترمربع ( هر  -3

طبقه 24.65 متر مربع)
توسعه راه پله به بام بسطح 4.43 متر مربع -4

در هنگام صدور پروانه به سطح 101.74 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -5
تبصره ماده  7)

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

100
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (احداث سایه بان)، به مبلغ 1488000
(یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.1  0.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/26 1/96/2299 بدوي مجتمع  
فرهنگیان 
ك توحید 

  ك26

1-2-10453-87-1-0-0 1010

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سند تک برگ مالکیت به مساحت عرصه 98.65 
مترمربع که متقاضی بصورت غیر مجاز و بدون دریافت پروانه ساختمانی مبادرت به احداث  
یک باب ساختمان 3 طبقه در 3 واحد مسکونی بر روي پیلوت نموده که از بابت تخلفات در 

همکف و طبقات داراي راي کمسیون ماده صد و پرداخت جریمه می باشد .(( در زمان احداث 
زمین بصورت نسقی بوده است))

حالیه متقاضی با توجه به ارائه نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی درخواست پایانکار 
.ساختمان فوق را دارد

الزم به ذکر است که طی بازدید میدانی متقاضی مبادرت به احداث سایبان با مصالح غیر 
همکن در حد غربی به مساحت 3.10  مترمربع به جهت تامین یک باب پارکینگ نموده است 

.که از بابت آن مجوزي ارائه نشده است
از بابت بارانداز داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/2299 مورخ 1396/10/26 مبنی 

.بر صدور جریمه می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

طی بازدید مجدد میدانی قسمتی از پنجره حد غربی که مشرف به دو متر حیاط خلوت می 
باشد و در آن قسمت عرض آن رعایت نگردیده ، با مصالح مجاز باارتفاع 1.7 متر پوشانده 

.شده است

.حالیه درخواست پایانکار ساختمانی را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

1010

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

137  0
 

1020000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/24 1/96/23000 بدوي بلوار  
رجایی  19 
(10 متري)

1-2-10108-8-1-0-0 1011

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احترامامکان تعرفه شده توسط نماینده واحد تخلفات به صورت  یکباب خانه یک طبقه  
بمساحت عرصه 198 مترمربع و اعیان حدود 137 مترمربع میباشد همچنین داراي پروانه 
ساختمانی شماره 175 مورخ 85/6/29 و بصورت 2.5 طبقه بوده که هنوز عملیاتی جدید 
شروع نگردیده است طی بازدید میدانی مشاهده گردید واحد مسکونی به مساحت 137 

مترمربع را تبدیل یه اموزشگاه موسیقی به نام مضراب نموده اند وداراي تابلوي تبلیغاتی به 
ارتفاع حدود 1متر به طول3 متر میباشند ضمنا گزارش فوق به صورت غیابی بوده و هرگونه 
مغایرت پس از ارائه مدارك توسط مالک متعاقبا قابل بررسی مجدد خواهد بود مراتب جهت 

/.دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد

1011

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
333782400(سیصد و  سی و  سه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) 

 ریال صادر می گردد.

جریمه 198.68  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 1/96/23003 بدوي  
گلسار-بلوار
گیالن - خ 

159  

1-1-10148-111-1-0-0 101
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد(طبقه ششم)   راي به جریمه به مبلغ2060755200(دو میلیارد و  

شصت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 204.44  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات مجازراي به جریمه به مبلغ1,294,302,800(یک میلیارد و  
دویست و  نود و  چهار میلیون و  سیصد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 209.68  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 687 مورخ 
91/12/28به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل  5 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  1104 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و 
بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي اسکلت و سقف داراي 
سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده 

: صد گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 46.54 مترمربع که از این مقدار بسطح 26.81 مترمربع  -

. احداث سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 78.96 مترمربع ( هر طبقه 19.74  -

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 42.54 مترمربع که از این مقدار بسطح 22.80 مترمربع عدم -

.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 204.44 مترمربع -

 توسعه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث انباري ، بسطح 41.64 مترمربغ -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  198.68 مترمربع از  تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و  حالیه درخواست صدور گواهی 

 .عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند
طی بررسی مجدد بسطح 1.15 مترمربع از مساحت راه پله همکف کسر و به بناي مفید افزوده 

.شده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

101
2

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مریم خیرخواه حسن زاده فومنی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 17.56 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 147504000(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  
پانصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 17.56  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23013 بدوي  
گلسارانتها
ي خ182 

سمت راست
  

1-1-10415-13-1-0-0 101
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در مرحله اتمام فونداسیون که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 449 مورخ 1392/12/28 و اصالح پروانه مورخ 1393/10/21به 

صورت 5.5 طبقه با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم در 4 واحد مسکونی  با زیر بناي کلی  
826.28 مترمربع  صادر گردیده است که حالیه با توجه به اینکه سایبان به مساحت 3.55 

مترمربع تا این مرحله اجراء نشده است با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد 
.بر تراکم در همکف به مساحت 17.56 مترمربع می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

101
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  
پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 کسري پارکینگ 1396/11/25 1/96/23052 تجدید 
نظر

قلی پور - 
کوي 

حسینی 
-بعداز  
مسجد 

ابوالفضل-
ك شقایق

1-1-10694-21-1-0-0 101
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با عنایت به واقع شدن 
ملک در کاربري مسکونی و  بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  
24102500(بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 77.75  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  
30,132,000(سی میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.44  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي که برابر نقشه برداري ارائه شده 
مساحت عرصه 97.19 متر مربع می باشد که مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  
همکف و دردو واحد مسکونی با پوشش 100 درصد و مساحت 97.19 متر مربع اقدام نموده 

و مساحت عرصه کمتر از 100 متر مربع لذا بسطح 77.75 متر  R111 است. با توجه به کاربري
مربع داخل تراکم و بسطح 19.44مترمربع خارج تراکم و با مصالح بتنی ودیوار بلوکی  و 

قدمت سال 1395 می باشد که دو واحد کسري پارکینگ مسکونی نیز دارد. بر اساس خط 
پروژه 3-1 مورخ 95/8/29 فاقد عقب نشینی می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 

 .می گردد

101
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جریمه بمبلغ 808970400(هشتصد و  هشت میلیون و  نهصد و  هفتاد هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 160.51  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 1/96/23053 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
کوچه 

فالحتی 
کوچه نسیم

1-2-10686-35-1-0-0 101
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  70 مورخ  95/9/16 با زیر بناي کل  555.13 مترمربع در 4.5 طبقه و در 

3 واحد مسکونی صادر گردیده است.  قبالً در مرحله اجراي فنداسیون از بابت توسعه در 
همکف به عمق 1.7 متر و بسطح حدود 16.71 متر مربع اضافه بنا داشته که از بابت آن داراي 

راي کمیسیون ماده صد مورخ 96/2/19 بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم صادر گردید. 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که تا این مرحله به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در هکف بسطح 14.68 متر مربع که قبالً بسطح 16.71 متر مربع داراي سوابق  -1

پرداختی بوده است ( بسطح 2.03 متر مربع اضافه پرداخت نموده است)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 44.04 مترمربع ( هر  -2

طبقه 14.68 متر مربع)
اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 73.55 متر مربع  -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 9.79 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 

 32.4 مترمربع
توسعه زیر شیروانی بسطح 0.73 متر مربع -5

با توجه به افزایش تعداد درب داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش  -6
 .تعداد درب می باشد. رعایت پارکینگ می گردد

داراي کسري فضاي باز بسطح 8.23 متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 11.71 متر مربع  -7
.می باشد

درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ236796000(دویست و  سی و  شش 

میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 28.19  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 1/96/23057 بدوي صفاري   
پامچال

1-2-10084-129-1-0-0 101
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي فونداسیون داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 161مورخ 96/10/25 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 
مسکونی و بازیربناي 718.35مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه ارائه شده بر خالف 

.مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف به سطح 28.19 مترمربع می باشد
مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ68208000(شصت و  هشت میلیون و  دویست 

و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 10.15  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 1/96/23062 بدوي بلوار قلی  
پور نامجو 6

متري

1-1-10386-16-1-0-0 101
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره  120مورخ 96/09/07
..بصورت 3 طبقه روي پیلوت بازیربناي 517.65 مترمربع صادرگردیده است
..عملیات ساختمانی اجراي اتمام فنداسیون (ستون انتظار همکف) میباشد

حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه معماري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد 
:.برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح 6.30 مترمربع و ضمنا باتوجه به حذف سایبان داراي بناي  -1
..سطح اشغال درهمکف بمقدار3.85 مترمربع میباشد

..مشمول نما ومنظر میگردد.. تاکنون نماسازي اجرا نشده است-2
رعایت پارکینگ براساس تعداد واحد مسکونی پروانه صادره میگردد..که پس ازااتمام -3

..عملیات قابل به بررسی مجدد خواهد بود
..براساس پروانه صادره فاقد عقب شنینی میباشد-4

..ضمناافزایش بناي صورت گرفته درحد 5% زیربناي پروانه صادره درهمکف میباشد -5

/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

101
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی کالچاي ثابت مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 
احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 70.40 مترمربع داخل تراکم ؛  با 

توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,544,400(یک میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 70.4  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23069 بدوي قلی پور - 
معلم-15 

متري 
طالقانی-فر

عی سوم

1-2-10354-44-1-0-0 101
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در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 50.18 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 16,512,356(شانزده میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  سیصد و  پنجاه و  
شش) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 50.18  1.5
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک بابخانه و محوطه بصورت دو اشکوبه که فاقد سند بوده و داراي 
مبایعه نامه به مساحت عرصه حدود 88 متر مربع می باشد. قدمت اعیانات به استناد تاریخ 
نصب کنتور برق سال 1381 بوده و با مصالح بنایی و سیمانی احداث گردیده است. اعیانات 

شامل مسکونی در همکف و طبقه اول هر کدام بسطح 46.7 متر مربع و سرویس جداساز در 
حیاط خلوت بسطح 2.18 متر مربع و سایبان بسطح 25 متر مربع جهت پارکینگ می باشد.  
بسطح 50.18 متر مربع خارج تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد.  ضمناً عرض حیاط خلوت 
1.64 متر بوده و رعایت حداقل عرض 2 متر نگردیده است. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به 
انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. با توجه به اینکه قبالً بصورت غیابی به کمیسیون 
ماده صد ارسال گردیده درخواست رسیدگی را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
***.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/10/4 فاقد عقب نشینی می باشد ***

101
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  
183664800(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.03  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 1/96/23070 تجدید 
نظر

قلی پور - 
بهارستان - 
فرعی نهم - 

ساختمان 
ارشیا

1-2-10365-706-1-0-0 101
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و  نظر به گواهی استحکام 
بنا از سوي مهندس ناظر و اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده، 

بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  10,068,480(ده میلیون و  شصت و  
هشت هزار و  چهارصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.92  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 108,000,000(یکصد و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان بدون مجوز بصورت دوطبقه (یک طبقه بر روي همکف) در 
:2 واحد مسکونی که با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به شرح زیر می باشد

احداث بناي مسکونی در همکف به سطح 77.18 مترمربع در یک واحد مسکونی که از این -1
.مقدار به سطح 17.08 مترمربع بصورت پیلوت میباشد

احداث بناي مسکونی در طبقه اول در یک واحد مسکونی به سطح 77.77 مترمربع که از  -2
.این مقدار به سطح 0.59 مترمربع بصورت کنسول رو به شارع میباشد

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -3
.درب پیلوت به سمت کوچه باز می شود

****.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بروي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 96/09/08 به سطح 33.48 مترمربع در اصالح پخ دو 

.گذر و تعریض واقع گردیده است
.به سطح 69.92 مترمربع در حد تراکم و 85.03 مترمربع خارج تراکم میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

101
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به 1 باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره 960133 مورخ 96/11/16 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 

مبلغ  1,211,700,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 242340000(دویست و  چهل و  دو میلیون و  سیصد و  چهل 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 40.39  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/05 1/96/23072 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 155

1-1-10159-3-1-0-0 102
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 360 مورخ 
80/08/19 و پایانکار به شماره 8675 مورخ 82/03/19 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت در 2

 واحد مسکونی و بازیربناي 300 مترمربع میباشد، الزم به ذکر است در نقشه هاي زمان 
پایانکار یک واحد مسکونی مورد تایید گردیده و وضع موجود نیز به صورت یک واحد 

مسکونی میباشد.. از بابت تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به سطح 40.39 مترمربع و یک 
واحد کسري پارکینگ داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

.کمیسیون ماده صد مورخ 97/02/29 میباشند
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره مورخ مبنی بر بررسی قدمت بناي تبدیلی 

به استحضار میرساند در صورت استناد به شواهد و مدارك ارائه شده از سوي مالک قدمت 
.بنا سال 88 بوده و براین اساس کسري پارکینگ منتفی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
بازگشت به نامه 22861 دبیرخانه کمیسیون ماده صد سال وقوع تخلف به 1382 اصالح  ***

.گردید

102
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 278008000(دویست و  هفتاد و  هشت 
میلیون و  هشت هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 44.84  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23073 تجدید 
نظر

علی اباد   
احمدیان(بن 
بست امین)

1-2-10152-23-1-0-0 102
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 117.5  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 232,500,000
(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در توسعه تبدیل پیلوت به 
تجاري و تبدیل یک باب به دوباب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 
موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 

لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 96-101 مورخ 96/11/1 ارزش سرقفلی مغازه به متراژ 25.8 مترمربع را به 
مبلغ 4,130,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 826,000,000  ریال و درخصوص 11.01 

مترمربع توسعه تجاري به استناد تبصره 3 حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 102,300,000 ریال صادر و اعالم می دارد. مبلغ کل جریمه 

928300000(نهصد و  بیست و  هشت میلیون و  سیصد هزار ) ریال می باشد.

جریمه 51.45  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/28 1/96/23073 تجدید 
نظر

علی اباد   
احمدیان(بن 
بست امین)

1-2-10152-23-1-0-0 102
1
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5 در مورخ 
91/12/27 داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 174 مورخ 94/10/05 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت و دو طبقه روي یک باب مغازه داراي بالکن در حد 1/3 شامل یک واحد مسکونی 
کالً با زیر بناي  301.31  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم 

اقدام به احداث نموده ، در مرحله سفتکاري  داراي گزارش بشرح ذیل می باشد  که منجر به 
 : صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد گردیده است

:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد -
 اضافه بنا در همکف به سطح 5.58  مترمربع با توجه به کاهش سطح پاسیو -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.97 مترمربع -
توسعه بناي تجاري در همکف با توجه به افزایش تعداد مغازه از یک به دو واحد ،  بسطح  -
36.81 مترمربع که از این مقدار بسطح 11.01 مترمربع آن توسعه مغازه داراي مجوز و بسطح 

 .25.80 مترمربع احداث یک باب مغازه جدید می باشد
 توسعه بالکن تجاري بصورت سراسري بسطح 14.64مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 4.27 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم  و سوم جمعاً به سطح  11.16 مترمربع ( هر طبقه  5.58 مترمربع )-

احداث کنسول غیرمجاز از طبقه دوم  در مجموع دو طبقه بسطح 18.78 مترمربع ( هرکدام -
9.39 مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح 4.08 مترمربع  -
(هرکدام 1.36 مترمربع )

افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به سه واحد که مشمول 117.50مترمربع مابه التفاوت  -
. افزایش واحد می گردد

با توجه به ضابطه پروانه بر مبناي راي کمیسیون ماده 5 مورخ 91/12/27  تعداد 2  واحد  -
. کسري پارکینگ تجاري دارد

کاهش راه پله به بام به سطح  0.38 مترمربع -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه داراي مصوبه ماده 5 بوده و از تراکم اعطایی  

.استفاده ننموده اند
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري و رو به اتمام است و درخواست گواهی عدم  

 .خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند
 . توضیح اینکه مغازه ها فعال فاقد فعالیت شغلی می باشد

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت بروزرسانی گزارش 
.و  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

102
1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي نقی قربانی مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث 
بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 65.75 متر مربع کالً داخل تراکم ؛  با 

توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1068438(یک میلیون و  شصت و  هشت هزار و  چهارصد و  سی و  هشت)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف 
به رعایت تعریض عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 65.75  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23078 بدوي انتهاي  
حسین آباد 

پشت 
مسجدسجا
دده متري 

نبوت کوچه 
نبوت سوم

1-2-10342-15-1-0-0 102
2

در خصوص بناي مسکونی مازاد برتراکم با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به 
بمساحت 35.88 مترمربع به مبلغ  8,745,750(هشت میلیون و  هفتصد و  چهل و  

پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 35.88  1.5
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده برابر سند ارائه شده بصورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت عرصه 101 متر مربع بوده که باتوجه به نقشه معماري ارائه شده داراي اعیان 

مسکونی بصورت دوبلکسی با زیر بناي  کل 101.63 متر مربع می باشد. قدمت بنا به استناد 
تاریخ نصب کنتور برق سال 1376 بوده و با مصالح بنایی احداث گردیده است. بسطح 35.88
 متر مربع خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد. جهت تعیین میزان عقب نشینی  نیاز 

به انعکاس ملک برروي خط پروژه  می باشد.  مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم 
 .میگردد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/9/5 به سطح 17.81 متر مربع   از عرصه در تعریض  ***
***.قرار دارد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
(تبدیل بناي مسکونی به مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 

تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 
شماره 116 مورخ 96/11/7 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 250,000,000 ریال 

تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 50000000(پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 23.77  0
 

1200000  , 1387 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/28 1/96/23080 تجدید 
نظر

استادسرا   
نوري

1-2-10023-55-1-3-0 102
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,000,000
(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
سوم می باشد. حالیه مالک بدون مجوز پارکینگ قطعه اول به سطح 23.77 مترمربع را 

تبدیل به یک باب مغازه با قدمت سال 1387( برابر اظهار نظر واحد اصناف ) نموده است.  
ضمناً داراي 1واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. بر اساس طرح تفصیلی جدید فاقد 
عقب نشینی می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 

صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 65.89  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/11/28 1/96/23081 بدوي کوي  
هاشمی 13 
آبان ماقبل 
کوچه 12

1-2-10155-78-1-0-0 102
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 00(صفر) ریال صادر می گردد. 

جریمه 112.64  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96-164 مورخ 96/11/4 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  1,000,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 200000000(دویست میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد 

جریمه 29.52  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/28 1/96/23081 بدوي کوي  
هاشمی 13 
آبان ماقبل 
کوچه 12

1-2-10155-78-1-0-0 102
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه در همکف و طبقات، با 

اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
875,826,000(هشتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست و  شش هزار ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 208.53  1.25
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخ 
1394/04/20 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 485.10 

مترمربع می باشد عملیات ساختمانی رو به اتمام بوده و مالک تا این مرحله برخالف مدلول 
پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر 

:تراکم وخارج طول 60%  بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا در همکف با توجه به حذف سایبان بسطح 36.64 مترمربع -1

احداث یکباب مغازه بسطح 23.25 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-2
 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 20.48 مترمربع-3

احداث بالکن تجاري براي مغازه احداثی  در طبقه اول بسطح 6.27 مترمربع-4
افزایش بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 109.92 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -5

.36.64 مترمربع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 7.96 مترمربع-6

احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 17.26 مترمربع-7
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -8
به بناي مفید درهمکف بسطح 2.25 مترمربع و طبقه اول بسطح 3.49 مترمربع و درطبقات 

دوم تا چهارم جمعاً به سطح 10.53 متر مربع ( هر طبقه 3.51 متر مربع )
افزایش تعداد واحد در طبقه اول با طبقه دوم که در زمان صدور پروانه بصورت دوبلکسی -9

بوده ، از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار تخلف در طبقه مذکور داراي 
.مساحت تبدیلی بسطح 65.89 مترمربع میباشد

.در هنگام صدور پروانه به سطح 112.64 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند-10
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد و تامین 3 واحد پارکینگ 11-1

.واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت
با توجه به احداث یک باب مغازه تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد -12

.داشت
دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است.ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در 

هنگام پایانکار الزامی است. الزم به ذکر است سرویس بهداشتی به سطح حداقل 1/20 
مساحت مغازه تا کنون لحاظ نگردیده که می بایست در هنگام پایانکار اجرا گردد.درخواست 

صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 
میگردد.(مغازه در عمق 8 متر میباشد)

*******
از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 96/11/28 کمیسیون ماده صد می باشد. عملیات 

102
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*** در مرحله بهره برداري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. *** جهت بروز رسانی
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 

راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( برابر نظریه کارشناسی شماره 
254790 مورخ 96.12.15 ) معادل 6000000(شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 12.45  0
 

800000  , 1383 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/23 1/96/23083 بدوي فلکه قلی  
پور کوي  
حسینی 

  کوچه 21

1-1-10365-126-1-0-0 102
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده برابر فروشنامه عادي ششدانگ یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 
 12.45 متر مربع با قدمت سال83 با مصالح بلوکی و سنگی می باشد. از بابت آن مجوزي 

.ارائه نگردید
داراي فعالیت شغلی بصورت مشاور امالك می باشد. در خصوص تعیین میزان عقب نشینی 

***نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 96/09/04 به سطح 0.63 مترمربع در تعریض معبر 6 

.متري واقع گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اصغر پورقاسم و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً  

بمساحت 278.32 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
1636521600(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  یک 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 278.32  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 1/96/23085 بدوي بلوار شهید 
انصاري 
روبروي 

دبیرستان 
غیر انتفاعی 

  صائب

1-1-10250-3-1-0-0 102
6

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 568.58 ) موضوع 
تخلف از مصادیق تباصر ماده صد نبوده لذا راي به اخذ جریمه فاقد وجاهت قانونی 

است.

سایر 568.58  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص پنج واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 125 مترمربع به استناد 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 420,000,000(چهارصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 125  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث دو طبقه مازاد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ2,156,716,800(دو 

میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  هفتصد و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 285.28  2.25
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/29 1/96/23085 بدوي بلوار شهید 
انصاري 
روبروي 

دبیرستان غ

1-1-10250-3-1-0-0 102
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 15 مورخ 1395/05/14 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 657.89 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
:نقشه معماري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 69.58 مترمربع -
اضافه بنا درطبقات اول تا سوم به سطح 208.74 مترمربع (هرطبقه 69.58 مترمربع) -

احداث دو طبقه مازاد به صورت یک واحد دوبلکسی که تعدادي از ستون ها فلزي و تعداي  -
بتنی میباشد (طبقه چهارم به سطح 205.60 مترمربع و طبقه پنجم به سطح 104.18 مترمربع 
که از این مقدار به کسر راه پله و آسانسور به سطح 285.28 مترمربع خارج تراکم میباشد )
داراي بناي احداثی در حد تراکم به سطح 568.58 مترمربع تا این مرحله که باتوجه به  -

عدم دریافت پروانه مرحله دوم برابر ضوابط طرح تفصیلی جزء تخلفات ارسالی به کمیسیون 
.ماده صد خواهد بود

تا این مرحله با توجه به جانمایی پارکینگ ها، 3واحد پارکینگ مورد تایید میباشد بنابراین -
.5 واحد کسري پارکینگ دارد

داراي کسري فضاي باز به سطح 60.20 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 21.69 مترمربع 
.میباشد

در صورت ارائه نقشه برداري، متراژ مفید واحدها و تعداد کسري پارکینگ قابل بررسی "
"خواهد بود

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي احمد ابراهیمی مشکاپشتی محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 49/11 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

247514400(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد و  چهارده هزار و  چهارصد) 
ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 49.11  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/28 1/96/23087 بدوي علی آباد  
جنب 

نانوایی 
بربري ولی 

عبادي

1-2-10209-47-1-0-0 102
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی بشماره 11مورخ95/04/28 
بصورت سه طبقه روي پیلوت شامل سه واحد مسکونی و سه باب انباري در زیرشیروانی با 

زیربناي کل 434.67 مترمربع  می باشد در مرحله اجراي فنداسیون فاقد خالف بوده و 
پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله شروع سفتکاریست 

: و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.55 مترمربع

 اضافه بنا در همکف بسطح 11.89مترمربع
 اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 35.67 مترمربع هرکدام 11.89 مترمربع

 کاهش سطح بنا در زیرشیروانی بسطح 12.21 مترمربع
 الزم به ذکر است که سربندي با شیب یکطرفه به سمت شارع اجرا شده است

عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد جنوب و از یک سمت ( الزم به ذکر است در محدوده 
اي که عرض 2 متر حیاط خلوت رعایت نگردیده پنجره مشرف به پالك مجاور وجود ندارد.)

. اجراي درب هاي پارکینگ طبق ضوابط پروانه الزامیست
از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.عملیات 

.ساختمانی به اتمام رسیده است
مراتب با توجه به درخواست پروانه مرحله سوم احداث بنا جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

شهرداري برابر ضوابط و مقرارت عمل نماید. سایر  0
 

3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1396/12/12 1/96/23090 بدوي انتهاي 
حسین آباد  

 6 متري 
روبروي 

دبیرستان 
نیک 

اندیشان

1-2-10299-12-1-0-0 102
8

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص  تخلفات اعالمی راي به 
جریمه به مبلغ67838400(شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  سی و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 13.46  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 205 مورخ 
1392/07/30به صورت 3 طبقه روي پیلوت  شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 462.70 

مترمربع و همچنین داراي تمدید اول با شماره درخواست 183158 مورخ 1394/05/14 و 
تمدید دوم پروانه با شماره درخواست 185658 مور 1394/07/15 می باشد حالیه عملیات 

ساختمانی رو به اتمام بوده و مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري 
:ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مغایرت وافزایش بنا  بشرح ذیل  میباشد

کاهش بنا در همکف بسطح 5.79 مترمربع -1
کاهش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح38.61 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 12.87 -2

.مترمربع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام اتاقک آسانسور بسطح 8.52 مترمربع-3

احداث بنا در زیرشیروانی (انباري)بسطح 4.94 مترمربع-5
عدم رعایت درز انقطاع در حد غرب و قسمتی از حد شرق-6

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 102 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند که با -
توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی 

.زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است
ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) وهمچنین رعایت نصب درب سواره رو 

.در هنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است .مراتب جهت صدور *****

.دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 3,005,352,000(سه میلیارد و  پنج میلیون و  سیصد و  پنجاه و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 596.3  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23097 بدوي گلسار 
انتهاي خ 

192  

1-1-10595-7-1-0-0 102
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  438 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1056.3 مترمربع در 6.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 59 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی ششم جمعاً به سطح 527.4 مترمربع ( هر  -2

طبقه 87.9 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 9.9 متر مربع -3

.در زمان صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده است -4
با توجه به افزایش تعداد درب سواره رو از 2 درب 3  و 4 متري مجاز به سه درب 4 متري  -5
و عدم داشتن پارك حاشیه اي داراي 3 واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي 

.می باشد
 

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ402,192,000(چهارصد و  دو 

میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 39.9  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23099 بدوي گلسار  
 خیابان 161

1-1-10148-60-1-0-0 103
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 149-96/10/03  بصورت  5 طبقه 
روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی با زیربناي کل 1006.45 مترمربع می 

باشد عملیات ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  
ستون هاي  همکف بوده و تا این مرحله داراي 39.90 مترمربع اضافه بنا  می باشد. رعایت 
سایر ضوابط تا تکمیل ساختمان در مراحل بعدي الزامیست  . حالیه تقاضاي  صدور پروانه 

.مرحله دوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

103
0

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان گیالن بشماره 5083-13960132مورخ 96.04.24  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 3316039(سه میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و 

 سی و  نه) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري 
برابر ضوابط و مقررات عمل نماید

جریمه 109.17  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23105 بدوي بلوار قلی 
پور 

(نرسیده به 
پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

) کوچه 
بهارستان 

 اول

1-2-10488-155-1-0-0 103
1

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 33,934,950

(سی و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  چهار هزار و  نهصد و  پنجاه)  ریال صادر می 
گردد.

جریمه 37.24  2
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 45562500(چهل و  پنج میلیون 
و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه دو اشکوبه ویک باب مغازه جداساز در حیاط بصورت 
دو واحد راه جدا فاقد پروانه و خالف ساز می باشد جهت بررسی میزان زیربنا نیاز به ارائه 
نقشه برداري از وضع موجود می باشد متقاضی مدعی است که ملک داراي پروانه می باشد 
طی بررسی بعمل آمده ملک مذکور قبال با ملک مجاور بصورت یک قطعه و نسقی بوده و 
پروانه اخذ نموده است  لکن در زمان پایانکار تفکیک گردیده و عرصه خالی از اعیان به 

ایشان انتقال یافته همچنین در پایانکار صادره براي ملک مجاور، قید گردیده که مساحت 
. عرصه قطعه مذکور از 208مترمربع به 134.30مترمربع کاهش یافته است

: برابر نقشه ارائه شده تخلفات بشرح ذیل می باشد
. مساحت عرصه موجود طبق نقشه برداري 90.97 مترمربع می باشد

ساختمان مذکور بصورت دو اشکوبه شامل دو واحد مسکونی و یک باب مغازه کال بدون مجوز 
. می باشد

. زیربناي واحد مسکونی در همکف بسطح 69.93 مترمربع می باشد
احداث یک باب مغازه در حیاط متصل به اعیان بسطح 11.40مترمربع مازاد بر تراکم

. زیربناي واحد مسکونی در طبقه اول 76.48 مترمربع می باشد
طبق ضوابط جاري بسطح 37.24 مترمربع مازاد بر تراکم و بسطح 109.17 درحد تراکم - در 

 .کاربري مجاز -  و 11.40مترمربع مازاد بر تراکم بصورت تجاري می باشد
کسري پارکینگ طبق ضوابط سال وقوع 2 باب

مصالح بلوك و آجر و سقف بتنی و قدمت همکف با استناد به فیش برق ارائه شده 1380 و 
.طبقه اول و مغازه سال 1386می باشد
 مساحت موجود عرصه 90.97مترمربع

ملک مذکوربرابر خط پروژه 3-1 مورخ 95/08/17 بسطح حدود 4 مترمربع در تعریض قرار  
. دارد که در 2.50 مترمربع آن اعیان مغازه واقع گردیده است

حالیه برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون در صورت حذف مغازه میزان مازاد بر تراکم 
11.40مترمربع کاهش خواهد یافت و کماکان  2 باب کسري پارکینگ  براي واحد هاي 

.مسکونی خواهد داشت . مراتب جهت صدور دستور تقدم می گردد

103
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

از آنجائیکه به لحاظ قدمت بنا (1373) ضرورت  قلع  احراز نمیگردد ، به استناد تبصره 
4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه برابر 

یک دهم ارزش معامالتی معادل 600660(ششصد هزار و  ششصد و  شصت) ریال صادر 
می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

عمل نماید.

جریمه 66.74  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 1/96/23107 بدوي جاده پیر 
بازار - فخب 
- خ شهید 
نوروزي - 
کوچه 4

1-1-10662-1-1-0-0 103
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده یک باب خانه قدیمی برابر سند و نقشه ارائه شده بسطح 106.19 مترمربع و 
داراي  اعیان بدون مجوز بسطح 66.74 مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 1373 و در 

حد تراکم می باشد . باستناد خط پروژه 12-96/10/03 بسطح 9.88 مترمربع در تعریض 
کوچه بن بست 6 متري قرار دارد . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند . مراتب 

. جهت صدور دستور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 

از ملک، تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به تجاري (تبدیل پیلوت به 3 مغازه و 
تبدیل طبقه اول و دوم به کافه و رستوران)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر 
به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد 

به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 1119/96 مورخ 96/11/24 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  
17,315,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 3463000000(سه میلیارد و  چهارصد و  شصت و  سه میلیون ) 
ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 331.78  0
 

3100000  , 1392 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/11/28 1/96/23109 بدوي پستک   
بعداز پل  
ك اول 

سمت راست
 

1-1-10114-1-1-0-0 103
3

باتوجه به اینکه کل بناي موردنظر مشمول جریمه یک پنجم ارزش سرقفل شده، 
موضوع تخلف توسعه بناي مسکونی، منتفی می باشد

سایر 160.83  0
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري شش قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 697,500,000(ششصد و  نود و  هفت 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 150  1.5
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما جهت مکان ارائه شده توسط متقاضی، پروانه ساختمانی مسکونی نسقی  به شماره 
546 مورخ 91/12/03 بصورت 3/5 طبقه در 3  واحد مسکونی با زیر بناي 279.25 مترمربع 

صادر گردیده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و با صد درصد پوشش 
بصورت2 طبقه  تجاري روي سه باب مغازه اقدام به احداث نموده و عملیات ساختمانی به 

اتمام رسیده و در حال بهره برداریست ،تخلفات برابر نقشه برداري ارائه شده ،شامل موارد 
 : ذیل میباشد

 تغییرات کلی ضوابط صادر شده و تبدیل ساختمان مسکونی به تجاري متمرکز-
افزایش ارتفاع همکف از 2/4 به 4 متر با توجه به تبدیل کل پیلوت به تجاري-

 افزایش بنا در همکف بسطح 46.22مترمربع با پوشش صد در صد-
تبدیل کل همکف به سه باب تجاري بسطح 103.44مترمربع که قسمتی از مغازه اول بسطح -

5.60 مترمربع در فضاي زیرپله واقع شده ضمنا مغازه اول بصورت آشپزخانه و مغازه دوم 
.آرایشگاه زنانه و مغازه سوم میوه فروشی درحال بهره برداري می باشد

 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 46.22 مترمربع-
 افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 46.22 مترمربع-

پیش آمدگی در طبقات اول و دوم بدلیل عدم رعایت پخ دو گذر بسطح 2.50 مترمربع  (در -
هرطبقه 1.25مترمربع )

تبدیل بناي مسکونی به تجاري در طبقه اول بسطح  114.17مترمربع که بصورت رستوران -
.درحال بهره برداریست

طبقه اول رستوران با یک باب مغازه در همکف یکی بوده و راه دسترسی از مغازه به طبقه -
اول توسط باالبر تک نفره تامین گردیده است ضمنا رستوران از راه پله دیگري به طبقات 

 دسترسی دارد
تبدیل طبقه دوم ازمسکونی به تجاري بسطح 114.17مترمربع که حالیه بصورت تجاري -

. داراي آالچیق چوبی (کافه سنتی) در حال بهره برداریست
.داراي 6 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد-

در هنگام صدور پروانه به سطح 19.67 مترمربع خارج  از تراکم (تبصره 7) استفاده نموده -
،است

.ضمنا طبقه سوم بسطح 66.7 مترمربع برابر پروانه صادره اجرا نشده است -
حالیه تقاضاي  گواهی عدم خالف  را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور  -

.تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 72,000,000

(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/05 1/96/23110 تجدید 
نظر

گلسار 
-پشت اداره 

اوقاف 
توحید 
پنجم

1-1-10217-32-1-0-0 103
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 134-96 مورخ 96/11/20

 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  1,015,000,000 ریال تعیین و براورد نموده 
است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

203000000(دویست و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 9.5  0
 

1440000  , 1391 احداث مغازه بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط نماینده واحد تخلفات به صورت زمین مشتمل بر یک باب 
ساختمان مسکونی دو طبقه دریک واحد مسکونی داراي بالمانع 3621 مورخه 1367/02/19 
میباشد.حالیه طی بازدید میدانی  مشاهده گردید بدون مجوز قسمتی از همکف را تبدیل به 
یک باب مغازه به سطح حدود 9.5 مترمربع نموده اند مغازه فوق فاقد بالکن میباشد که بابت 
ان داراي یک باب کسري پارکینگ میباشد الزم به ذکر است گزارش فوق به صورت تقریبی 

/.بوده و در صورت ارائه مدارك به شهرداري قابل بررسی مجدد خواهدبود
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

233292-95/11/13 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   300000000(سیصد 

میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 16.43  0
 

850000  , 1388 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/05 1/96/23111 بدوي شهید  
بهشتی 

بلوار نماز 
بوستان 

6-5 

1-1-10272-1-1-0-0 103
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه 
دوبلکسی یکدست ساز به مساحت 122 مترمربع قطعه 34 تفکیکی که از بابت بناي مسکونی 

داراي بالمانع بشماره  1/33/7950 مورخ 1372/07/06میباشد.حال طی بازدید بعمل آمده 
مشاهده گردید که مالک بدون مجوز اقدام به احداث یکباب مغازه بدون بالکن  بسطح 16.43

مترمربع بصورت جدا ساز در حیاط با قدمت سال1388با مصالح بلوك سیمانی نموده 
اند.ضمناً مغازه مذکور داراي تابلو بطول 6 متر با ارتفاع 1 متر و با فعالیت شغلی بصورت 
موبایل فروشی با نام پارس تل میباشد.قابل ذکر است عرض موجود معبر حد غرب مغازه 
مورد نظر حدود 24 متر میباشد. جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر 

روي خط پروژه میباشد.حالیه مالک برابر نامه درخواست پیوست درخواست پرداخت جریمه 
.مغازه مذکور را دارند

برابر خط پروژه بشماره 11 مورخ 1396/08/06 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی *****
بسطح 0.80 مترمربع میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور بسطح 0.25 مترمربع اعیانی 

.وجود دارد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

103
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 

ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 64,020,000(شصت 
و  چهار میلیون و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 42.68  1.25
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23114 تجدید 
نظر

قلی پور 
کوچه 

بهارستان 
فرعی ششم

1-2-10488-576-1-0-0 103
6

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا ضمن نقض راي بدوي، 

به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 
یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  8248800

(هشت میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 68.74  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 124.98 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 

217.20 مترمربع می باشد. از بابت احداث بنا در همکف به سطح 105.78 مترمربع داراي 
سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد مورخ 1388/01/30 بوده و برابر دستور شماره 

16351 مورخ 1389/05/16 اجراي حکم نموده است. الزم به توضیح است طبقه همکف در 
حال بهره برداري بوده و طبقه اول در مرحله سفت کاري می باشد. حالیه برابر نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.82 مترمربع به صورت همزمانساز -

احداث بنا در طبقه اول به سطح 108.60 مترمربع ( 68.74 در حد تراکم و 39.86  خارج  -
تراکم )

الزم به توضیح است با توجه به باز شدن دربها به سمت شارع ، مالک ملزم به اصالح درب 
 .پارکینگ به صورت کرکره اي و نفررو با ابعاد حداقل می باشد

.اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق پیوستی 1388 می باشد
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/01/10 درخواست تنظیم گزارش 

.تکمیلی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

103
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با توجه به اعاده بالکن تجاري طبقه اول به مساحت 200.09متر مربع به وضع سابق 
(پروانه )،تعداد کسري پارکینگ  به دو باب تجاري و دو باب مسکونی تقلیل یافت لذا 

باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث  و عدم 
امکان اصالح آن در خصوص کسري پارکینگ مسکونی با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی  و در خصوص دو باب کسري ي پارکینگ تجاري با ضریب دو برابر ارزش 
معامالتی مجموعا  راي به جریمه به مبلغ 504000000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال 

صادر مینماید

جریمه 125  0
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/30 1/96/23118 بدوي گلساربلوار  
معین 

پستک بن 
بست پنجم

1-1-10114-19-1-0-0 103
7

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
181550-96/9/11 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   2350000000(دو 
میلیارد و  سیصد و  پنجاه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 68.43  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 3276756000(سه میلیارد و  دویست و  هفتاد و  شش میلیون و 
 هفتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 390.09  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/30 1/96/23118 بدوي گلساربلوار  
معین 

پستک بن 
بست پنجم

1-1-10114-19-1-0-0 103
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در بصورت انباري ، با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 22809600(بیست و  دو میلیون و  هشتصد و  نه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.88  2
 

960000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 253مورخ 94/12/12
 به صورت 5 طبقه روي پیلوت و زیرزمین شامل 8 واحد مسکونی  کالً با زیر بناي 1085.60
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده و داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل جهت اخذ گواهی عدم خالف 

: می باشد
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي می باشد و با توجه 

:به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 حذف زیزمین در زمان اجرا بسطح 155.75مترمربع-

 اضافه بنا در همکف به سطح 59.40 مترمربع -
 تبدیل پیلوت به دو باب مغازه بسطح 68.43 مترمربع-

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.34 مترمربع-
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 59.40 مترمربع-

 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري (براي دو باب مغازه) بسطح 200.09مترمربع-
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 178.20مترمربع (هر طبقه 59.40 مترمربع  -

(
 احداث انباري در فضاي راه پله در طبقات 2 تا5 بسطح 11.88مترمربع-

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 88.56مترمربع که از این مقدار به سطح 29.15 مترمربع عدم -
رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد.توضیح :(بسطح 59.40 مترمربع آن بصورت  تراس 

روباز و مسقف می باشد)
توسعه راه پله به بام به سطح 1.19 مترمربع -

با توجه به پرداخت 2 پارکینگ تزاحمی در زمان پروانه رعایت 8 پارکینگ مسکونی می -
.گردد لیکن تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

کاهش تعداد واحد مسکونی از 8 به 7 واحد-
. رعایت ابعاد درب و ضوابط آتشنشانی و ضوابط نما تا زمان تکمیل ساختمان الزامیست-

.الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند 
تغییر یافته   ( M112) ضمنا برابر طرح تفصیلی جاري کاربري ملک از مسکونی به تجاري کد

. است
*********************************************************
********************************************************

الزم به توضیح است طبق تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد در صورت اعاده به وضع 
سابق بالکن تجاري و تبدیل آن به دو واحد مسکونی طبق پروانه صادره ، دوباب کسري 

103
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . پارکینگ مسکونی و دو باب کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت
*********************************************************
********************************************************
مجددا برابر تصمیم شماره 25453 -97/06/06 اعضاي محترم کمیسیون در خصوص تبدیل 

بالکن به یک واحد مستقل تجاري به استحضار میرساند که این شرایط تاثیري در تعداد 
کسري  پارکینگ نخواهد داشت و کماکان 5 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت . 

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده است . مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ  838,051,200(هشتصد و  سی و  هشت میلیون و  پنجاه و  
یک هزار و  دویست)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 83.14  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23120 تجدید 
نظر

معلم 12 
متري بنده 

مسئول

1-2-10243-1-1-0-0 103
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مسکونی در همکف  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  253,545,600(دویست و  پنجاه و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  پنج 
هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.73  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

ضمن تایید راي بدوي در خصوص     162.2   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به 
اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت 

گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري 
ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

سایر 162.2  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه  تجاري  در همکف با ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ  452256000(چهارصد و  پنجاه و  دو میلیون و  دویست و  
پنجاه و  شش هزار )ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 33.65  4
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و شروع سفتکاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 171مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي یک باب 

مغازه و زیرزمین به انضمام انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بازیربناي 
523.35 مترمربع میباشد، از بابت vحذف زیرزمین به سطح 109 مترمربع، اضافه بنا در همکف 
به سطح 37.73 مترمربع به صورت پوشش کامل عرصه، تغییر اسکلت سازه از فلزي به بتن 
آرمه، عدم رعایت عرض حیاط خلوت در همکف، توسعه تجاري در همکف به سطح 33.65 
مترمربع و در بالکن تجاري به سطح 83.14 مترمربع و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري با 

توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک واحد در زمان پروانه vداراي راي کمیسیون ماده صد و 
پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.دیوارچینی واحد تجاري و 

.واحدهاي مسکونی تکمیل نگردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا به شرح ذیل 

:می باشد
توسعه همزمانساز تجاري در همکف به سطح 0.46 مترمربع و بالکن تجاري به سطح 1.91 

 مترمربع
افزایش واحدهاي مسکونی از یک به سه واحد که بر این اساس 3 واحد کسري پارکینگ 

.دارد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 177.90 مترمربع (هر طبقه 59.30 مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول الی سوم به سطح 1.20 

مترمربع (هر طبقه 0.40 مترمربع)
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 31.70 مترمربع
-------------------------------

 برابر طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم زیاد و در طرح تفصیلی جدید در پهنه
s122- تجاري، اداري و خدماتی منطقه اي میباشد.طبق پروانه صادره جانمایی ملک به

.صورت برساز بوده که با پوشش کامل عرصه اجرا گردیده است
مراتب باتوجه به نامه به شماره ش ر-119944-1398 مورخ 98/07/07 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

103
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر میگردد

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

85.31  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/28 1/96/23121 بدوي 0-1-1-16-10309-1-1  پل بوسار  103
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع درطبقه  اول می باشد. طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر بدون مجوز با مساحت 85.31مترمربع تبدیل به مرکز تخصصی 
مشاوره و ازدواج گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از 
ارائه مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر میگردد

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

85.31  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/28 1/96/23123 بدوي 0-3-1-16-10309-1-1  پل بوسار  104
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع درطبقه  دوم می باشد. طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر بدون مجوز با مساحت 85.31مترمربع تبدیل به مرکز کانون تبلیغات 
گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك 

توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر میگردد

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

85.31  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/11/28 1/96/23124 بدوي 0-6-1-16-10309-1-1  پل بوسار  104
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع درطبقه سوم می باشد. طی بازدید میدانی مشاهده 
گردید مکان مورد نظر بدون مجوز با مساحت 85.31مترمربع تبدیل به دفتر فنی مهندسی 

خط و خاك گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه 
مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/28 1/96/23127 بدوي خیابان 
معلم- چهار 
راه صفاري 

- جنب 
ساختمان 

 اصالت

1-2-10051-65-1-0-0 104
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
بابت توسعه زیرشیروانی و بناي جدا ساز سرویس با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 527,385,600(پانصد و  بیست و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  
پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 52.32  3
 

3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

587059200(پانصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 43.68  4
 

3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي اصالح  پروانه ساختمانی بصورت تجاري 
متمرکز به شماره 693 به تاریخ 91/12/28 که به صورت 4 طبقه  ( همکف و سه طبقه بر روي 
آن ) در یک واحد تجاري و  با زیر بنا  کلی 643.24 متر مربع  صادر شده است که داراي راي 

کمیسون ماده پنج طبق بند 91 مورخ 1389/12/15 و تحت عنوان : با تغییر کاربري از 
مسکونی به تجاري متمرکز جهت احداث بناي چهار طبقه در یک واحد تجاري موافقت 

گردید و مقرر شد که شهردار با تعهد شهرداري مبنی بر تامین پارکینگ جایگزین بصورت 
عمومی اقدام نماید. و متعاقب آن داراي گواهی عدم خالف تا مرحله اتمام اسکلت و سقف  به 

.شماره 295178 مورخ 1395/11/19 می باشد که تا این مرحله خالفی مشاهده نشده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه 

.شده  ساختمان داراي مغایرت هاي زیر بر خالف مدلول پروانه اصالحی می باشد
توسعه تجاري به سطح 43.68 مترمربع در همکف که از این مقدار به مساحت 0.53  -1

مترمربع بصورت کاهش سطح رواق و افزایش آن به مفید تجاري و به مساحت 28 مترمربع از 
بابت حذف پارکینگ تجاري و تبدیل آن به مفید تجاري و مابقی به مساحت 15.15 مترمربع  
توسعه تجاري و بصورت عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت در قسمتی از حد غربی می 

.باشد
احداث سرویس بهداشتی جداساز در قسمتی از حیاط خلوت و در زیر راه پله فرار به  -2

. مساحت 3.91 مترمربع
توسعه تجاري در زیر شیروانی به مساحت 48.41 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -3

13.66 مترمربع بصورت احداث انباري و به مساحت 18.20 مترمربع بصورت احداث سرویس 
بهداشتی و به مساحت 14.10 مترمربع بصورت احداث پله فرار و به مساحت 2.45 مترمربع 

.بصورت راهرو می باشد
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد -4

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

104
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 108.11 مترمربع با ضریب ؟0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 181624800

(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 108.11  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23132 بدوي چهار راه  
گلسار خ 
نواب -پل 

 بوسار

1-1-10308-74-1-0-0 104
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

567436800(پانصد و  شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 42.22  4
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 963,323,200(نهصد و  شصت و  سه میلیون و  سیصد و  بیست 
و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 163.86  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که با توجه 
به موافقت کمیسیون ماده 5 بند 2 مورخ 94/07/29 داراي  پروانه ساختمانی به شماره 303 
مورخ 94/12/26 به صورت 4 طبقه در 4 واحد مسکونی بر روي پیلوت و 3 باب مغازه فاقد 

بالکن، به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 1067.15 مترمربع میباشد، حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
حذف زیرزمین به سطح 168.35 مترمربع 

اضافه بنا درهمکف به سطح 43.46 مترمربع که از این مقدار به سطح 32.20 مترمربع به  -
.صورت احداث سایبان فلزي جهت نصب تاسیسات و پارکینگ مکانیزه میباشد

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 42.22 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 117.88 مترمربع (هر طبقه 29.47 مترمربع که  -

از این مقدار 18.21 مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع میباشد)
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 2.52  -

مترمربع (هر طبقه 0.63 مترمربع)
در صورت تایید 4 واحد پارکینگ مکانیزه و با توجه به پرداخت عوارض یک واحد کسري  -

.پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
داراي خارج سطح اشغال در زیرزمین به سطح 19.06 مترمربع، در همکف 6.27 مترمربع و   -
مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 82.78 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به 

سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

.داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.90 مترمربع میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

104
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي در زیرزمین  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

253,008,000(دویست و  پنجاه و  سه میلیون و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.65  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23133 تجدید 
نظر

معلم   
اصالت

1-2-10053-28-1-0-0 104
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 197 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه با زیرزمین در 9 

واحد مسکونی  به همراه 4 باب مغازه با زیر بناي کل 1837.12مترمربع  صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد اتمام فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري 
ارائه شده داراي اضافه بنا در زیرزمین به سطح 37.65 مترمربع ( با پوشش 100% بنا ) می 
باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

104
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و گواهی استحکام بناي ارائه شده 
بشماره 7025-13960132 مورخ 96.05.29 سازمان نظام مهندس ساختمان ، ضمن  

نقض راي بدوي بااعمال  ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 71667000(هفتاد و  یک میلیون و  ششصد و  شصت و  هفت 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 79.63  0.5
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23134 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی سه 
راه یزدانی 
جنب کوچه 
گل محمدي

 

1-1-10654-63-1-0-0 104
5

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي فروشنامه عادي و برابر 
نقشه هاي معماري ارائه شده به سطح عرصه 133 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان 

مسکونی به سطح 79.63 مترمربع ( با توجه به کاربري کالً خارج تراکم ) مجوزي ارائه 
نگردید. ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ می باشد. اسکلت ساختمان بلوکی و قدمت آن 
با توجه به فیش برق پیوستی 1393 می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/05/22 

فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست مجوز انشعاب گاز به طول 23 متر خاکی را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب2.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  زیر زمین ، همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 3304778400(سه 

میلیارد و  سیصد و  چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال 
صادر می گردد.

جریمه 357.66  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 1/96/23136 بدوي گلسار   
  بلوار گیالن

1-1-10144-6-1-0-0 104
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336000000(سیصد و  سی و  
شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/28 1/96/23136 بدوي گلسار   
  بلوار گیالن

1-1-10144-6-1-0-0 104
6

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد

سایر 44.77  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 2894640000(دو میلیارد و  

هشتصد و  نود و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 51.69  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه مرحله اول  بشماره - 420 مورخ 
94/12/27 بصورت 4 طبقه روي زیرزمین و مغازه و انباري در زیرشیروانی شامل 5 واحد 
مسکونی و 4 باب مغازه  با زیربناي کل 1043.25 مترمربع و در مرحله اجراي فنداسیون 

داراي پروانه مرحله دوم  می باشد حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاریست و برابر 
 : نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 53.26 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 64.18 مترمربع -

توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 51.69 مترمربع و افزایش تعداد مغازه از 4 -
  به 6 باب

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 51.36 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 106.50 مترمربع (هر طبقه 53.25 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 56.57 مترمربع که از این مقدار به سطح 3.32 مترمربع -
.احداث کنسول غیرمجاز می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف 2.94 مترمربع در طبقات اول  تا  -
 چهارم بسطح 8.99 مترمربع

با توجه به تامین 8 باب پارکینگ در زیرزمین و پرداخت 4 باب کسري پارکینگ تجاري در  -
زمان پروانه و ضرورت پارکینگ دوبل براي طبقات 3 و 4 تعداد  2 باب کسري پارکینگ 

. تجاري دارند. ضمنا یک باب کسري پارکینگ (مسکونی - تزاحمی درآمدي)  دارند
توسعه بنا در زیرشیروانی به سطح 5.34  مترمربع -

با توجه به عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 8.52 مترمربع مشمول  -
. مازاد بر تراکم می گردد

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6  واحد  که برابر ضوابط مشمول 44.77 مترمربع  -
. افزایش تعداد واحد می گردد

تقاضاي صدور روانه مرحله سوم را دارند . طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام 
. رسیده است .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

104
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/28 1/96/23137 تجدید 
نظر

گلسار 122  
یوسفی

1-1-10393-12-1-4-0 104
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه 

برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 220000000(دویست و  بیست میلیون ) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 16.75  0
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 4 بانضمام 
پارکینگ و انباري که داراي پروانه و پایان کار می باشد  ، حالیه  بدون مجوز اقدام به تبدیل 
انباري همکف (قطعه اول بسطح 16.75 مترمربع ) به مغازه نموده که برابر ضوابط یک باب 

کسري پارکینگ تجاري دارند تقاضاي پرداخت خالفی  را دارند. باستناد پایانکار صادره  فاقد 
عقب نشینی است . ضمنا داراي رضایت محضري از سایر ساکنین می باشند .مراتب جهت 

.دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/28 1/96/23138 تجدید 
نظر

پستک 20 
 متري گاز

1-1-10539-33-1-0-0 104
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 39,110,400(سی و  نه میلیون و  یکصد و  ده هزار و  چهارصد) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 11.64  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
تجاري با اعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 
2.5) جریمه بمبلغ 78,036,000(هفتاد و  هشت میلیون و  سی و  شش هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 9.29  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ، و برابر نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره 323449 مورخ 96.11.17در خصوص تبدیل 

یکباب مغازه به دو باب به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر مابه التفاوت یک 
پنجم ارزش سرقفل معادل 140000000(یکصد و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 38.57  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1396/11/28 1/96/23138 تجدید 
نظر

پستک 20 
 متري گاز

1-1-10539-33-1-0-0 104
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 14 مورخ 1395/05/14 به صورت 3.5 طبقه روي یک باب مغازه بر اساس 

بند 16 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/02/21 با زیربناي کل 361.68 مترمربع و 
پروانه مرحله دوم  به شماره 280815 در مرحله اتمام فونداسیون صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

توسع تجاري به صورت تبدیل پیلوت به مغازه به سطح 9.29 مترمربع -1
تبدیل یک باب مغازه به دو باب جمعاً به سطح 38.57 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به صورت توسعه کنسول به شارع عام جمعاً به سطح  -3
7.95 مترمربع ( هر طبقه 2.65 مترمربع )

کاهش زیر شیروانی به سطح 9.06 مترمربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.69 متر مربع ( هر طبقه 1.23 متر مربع )

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6
در زمان صدور پروانه به سطح 130.68 مترمربع از خارج تراکم ( تبصره 7 ) استفاده  -7

.نمودند
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/08/13 مبنی بر 

.پرداخت جریمه نقدي می باشد
.الزم به توضیح است با توجه به میزان تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد

حالیه متقاضی با توجه به تخلف کمتر از 5% و حذف تراکم اعطایی زمان پروانه درخواست 
.بررسی مجدد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 387,744,000(سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  
چهل و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 57.7  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 1/96/23144 بدوي فاز دوم 
معلم شهید 

تنها

1-2-10696-2-1-0-0 104
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 20 مورخ 
1396/05/01 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 854/5 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي 

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 12/28 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 45/42 متر مربع (هر طبقه 15/14 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 7/15 متر مربع-3
.کسري پارکینگ ندارند

(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده)
توضیح اینکه رعایت حد نصاب فضاي باز گردیده همچنین با توجه به جانمایی فضاي سبز در 

.نقشه ها حد نصاب فضاي سبز رعایت میگردد
.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 315519 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض آقاي اصغر نجفی نجات نسبت به راي شماره 1.96.22075 مورخ 
96.10.23  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به یک برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 156.35 مترمربع به مبلغ  84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال محکوم و 
اعالم می دارد.  

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/12 1/96/23150 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور ك 
احمدي ك 

دوم

1-1-10345-17-1-0-0 105
0

در خصوص مفاد بند یک راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 179.96  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مفاد بند چهار راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 31.29  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/12/12 1/96/23150 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور ك 
احمدي ك 

دوم

1-1-10345-17-1-0-0 105
0

در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 151.64  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 322 مورخ 1392/10/21به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد 
مسکونی کالً با زیر بناي 481.35 مترمربع می باشد که یک بار تمدید شده و در مرحله  

اجراي اسکلت و  سربندي داراي سابقه گزارش تخلف بوده  که برابر راي بدوي کمیسیون 
.ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  ذیل 
 : نسبت به گزارش قبل بشرح ذیل می باشد

  توسعه ي سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ  به سطح 5.78 مترمربع -
 . در صورت ابقاي سایبان رعایت 3 باب پارکینگ می گردد *

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.53 مترمربع -
در خصوص کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 9.80  *
مترمربع داراي راي جریمه بوده که طبق نقشه برداري موجود داراي مغایرت بوده و مساحت 

کاهش راه پله تنها  5.12 مترمربع در مجموع طبقات است . (بستانکار)
 کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 0.04 مترمربع *

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 32.82 شامل افزایش سطح راه پله تا بام و احداث 4 باب  -
انباري  و راهروي دسترسی به انها که از این مقدار بسطح 2.23 مترمربع بناي مازاد بر تراکم 

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی می باشد
.مراتب با توجه به درخواست عدم خالف ، جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ24689898(بیست و  چهار 
میلیون و  ششصد و  هشتاد و  نه هزار و  هشتصد و  نود و  هشت) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 16.08  1.5
 

455625  , 1384
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23151 بدوي خیابان  
شهید 

رجائی  40 
متري  سحر 

خیز

1-2-10129-25-1-0-0 105
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 
417 به تاریخ 83/09/12 و گواهی عدم خالف به شماره 74804 به تاریخ 88/12/27 در 
مرحله نازك کاري می باشد،باستناد نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی 

:  رسیده داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است  -

 اضافه بناي همزمان ساز در همکف و طبقات اول و دوم مجموعا به سطح 3.81 متر مربع -
 اضافه بناي در طبقه سوم به سطح 12.27 متر مربع -

.رعایت 2 پارکینگ برابر ضوابط زمان صدور پروانه می گردد -
با توجه به سال صدور پروانه راه دسترسی به بام از طریق دریچه به ابعاد 1 * 1 و نردبان  -

 چوبی متحرك می باشد
سال وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم به سال 1384 می  -

باشد
سال وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا در طبقه سوم با توجه به گواهی عدم خالف صادره  -

در سال 88 که در مرحله اتمام نازك کاري بوده است به سال 1388 می باشد
نماي غربی حلب زنگ زده و نماي شرقی فاقد نما می باشد سقف پارکینگ نیاز به رنگ  -

آمیزي و کف نیاز به ترمیم دارد .ضمنا در خصوص سیمانکاري حد شرق  داراي تعهد محضري 
بشماره 1950-90/07/06 در دفترخانه شماره 260 رشت جهت انجام نماي مذکور با رضایت 

همسایه مجاور می باشد حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار برابر ضوابط  را دارد  ،  
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 26,365,500(بیست و  شش میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج 
هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.4  2
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 1/96/23152 بدوي رشت - 
خیابان 
معلم- 
میدان 

سرگل- 
خیابان 

نبوت - بن 
بست اول - 
 سمت چپ

1-2-10192-38-1-0-0 105
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت اعیان یک باب خانه به مساحت 
202.40 مترمربع و قطعه 8 تفکیکی که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه دوبلکس و 
سرویس  بهداشتی در حیاط موجود می باشد که داراي پروانه اوقافی به شماره 638 مورخ 

1379/12/28 می باشد و حالیه با توجه به پروانه صادره و با توجه به اینکه تااین مرحله 
گواهی عدم خالف دریافت ننموده با توجه به نقشه برداري داراي مابه التفاوت اضافه بنا به 

:شرح زیر می باشد
. اضافه بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 24.12 مترمربع -1

. احداث سرویس  بهداشتی و انباري در حیاط به مساحت 5.19 مترمربع -2
. اضافه بناي مازاد بر تراکم در دوبلکس باال به مساحت 14.09 مترمربع -3

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 13 مورخ 1396/11/18 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 0.52 

.مترمربع در تعریض کوچه 6 متري اصالحی می باشد
.با توجه به اجداره نامه پیوست  ، عرصه ،موقوفه حاج داود سبحانی پور و شرکاء می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  417,244,800(چهارصد و  هفده میلیون و  دویست و  چهل و  چهار 
هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 70.96  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/30 1/96/23173 تجدید 
نظر

علی آباد   
پوررجب

1-2-10218-29-1-0-0 105
3

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 232418-96/11/17 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به( ماوالتفاوت )پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع 
تخلف تعیین شده به مبلغ  180000000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 53.64  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا (مرحله اول) بشماره 39 
مورخ 1395/07/12 بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 

55/10  متر مربع در 3 واحد مسکونی بهمراه زیر شیروانی (انباري) با زیربناي 599/9 متر 
.مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 17/74 متر مربع-1

افزایش تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به 3 واحد(کل زیربناي واحد هاي تجاري -2
53/64 متر مربع)

.توضیح اینکه کل مساحت تجاري در همکف  بمیزان 1/46 متر مربع کاهش یافته است
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 53/22 متر مربع (هر طبقه 17/74 متر مربع)-3

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 3 متر مربع-4
همچنین در خصوص تعداد کسري پارکینگ با توجه به پارك عملی صورت گرفته بهمراه 

مدیر محترم شهرسازي (آقاي مهندس علیزاده) و جانشین مدیر شهرسازي(آقاي مهندس 
کوهستانی) تعداد 3 واحد پارکینگ مورد تأیید بوده و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري 

.دارند
توضیح اینکه  تعداد پارکینگ مورد نیاز 6 واحد (3 واحد تجاري -3 واحد مسکونی) میباشد 

.که در زمان پروانه بابت یکواحد کسري پارکینگ تجاري عوارض پرداخت نموده اند
.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 281687 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده با عنایت به ادعاي مالک مبنی بر اعتراض به مساحت 
اعالمی از سوي شهرداري مراتب به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع که طی نظریه 

شماره 96/1101 مورخ 96/11/10 جمع کل اضافه را 70/39 متر اعالم می نماید که این 
نظریه به طرفین ابالغ که مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا راي صادره منطبق با 

موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید 
ارائه ننموده است راي بدوي جریمه بمبلغ 709531200(هفتصد و  نه میلیون و  پانصد 

و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال در عینا تایید میگردد .

جریمه 70.39  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/08 1/96/23179 تجدید 
نظر

0-0-1-14-10161-1-1  149گلسار  105
4
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 420 مورخ 93/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت با رعایت 2 متر عقب سازي در 
طبقه 5 و شامل 7 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیر بناي کل 1495.76مترمربع 

می باشد که از بابت افزایش بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و بدون رعایت 
عقب سازي و کال خارج از تراکم در حد اجراي اسکلت و فاقد سربندي داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 59.23 مترمربع با توجه به حذف سایبان-1

 اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 307.96 مترمربع  هرکدام 76.99مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 106.59مترمربع که از این مقدار بسطح 29.60متر مربع  -3

.عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله افزودن به بناي مفید بسطح 5.15 مترمربع در مجموع طبقات 1تا 5 -4

(هرکدام 1.03مترمربع)
متقاضی برابر نقشه ارائه شده با نصب آسانسور اختصاصی از طبقه 5 دسترسی به بام -5

تراسی را بصورت اختصاصی تأمین نموده .ضمناً بقیه واحد ها به تراس فوق دسترسی 
.نخواهند داشت

افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 79.03 مترمربع که از این مقدار بسطح 72.08 مترمربع -6
بصورت احداث تراس اختصاصی و مابقی بسطح 6.95مترمربع افزایش سطح زیرشیروانی 

.است
با توجه به عدم رعایت مساحت انباري در زیرشیروانی بسطح 9.36 مترمربع خارج از  -7

.تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد از 7 به 10واحدکه تا این مرحله با توجه به نقشه ارائه شده و  تأمین8-11
پارکینگ طبق ضوابط جاري رعایت پارکینگ می گردد(یک باب کسري پارکینگ تزاحمی 

.درآمدي)
.اجراي درب هاي پارکینگی طبق ضوابط پروانه الزامیست-

.اجراي دیوار حایل بام الزامیست-
 .ضمناً آسانسور تا انباري ها در زیر شیروانی ادامه دارد-

راه پله تا بام طبق فرم کنترل نقشه بسطح 25.06مترمربع در زمان اجرا حذف گردیده و -
.فقط تا زیر شیروانی ادامه دارد

ارتفاع فعلی پیلوت 3.40متر است که مالک موظف به تاًمین ارتفاع مجاز 2.40بعد از تکمیل -
.عملیات ساختمانی می باشد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 232.52 مترمربع از تراکم اعطائی -

105
4
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.(تبصره 7) استفاده نموده است
با توجه به نامه کمیسیون ماده صد درخصوص میزان مابه التفاوت خالف ناشی از افزایش -
واحد با توجه به ضوابط جاري بسطح 96.14مترمربع داراي مابه التفاوت در سه طبقه می 

باشد.تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و گواهی عدم خالف به 
. شماره 201360 مورخ 1395/11/13دریافت نموده است

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/-----------------------

*/**//*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/**/
حالیه با توجه به وضع موجود و نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت سوابق پیشین بشرح ذیل می باشد
 کاهش سطح راه پله در همکف و افزودن آن به بناي مفید بسطح 0.18 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً بسطح 1.90  -
مترمربع ( هرطبقه 0.38مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6( تبدیلی) بسطح 68.31 مترمربع که با واحد 10 درطبقه  -
5 تشکیل یک واحد را می دهد  * با توجه به کاهش سطح تراس رو باز اختصاصی و راه پله و 
راهرو و انباري ها و اینکه مجموع مساحت این طبقه نسبت به گزارش پیشین 1.80مترمربع 

* کاهش یافته است
ضمنا با توجه به تعداد طبقات قسمتی از سقف آخر بصورت تراسی روباز مشاعی اجرا شده 

 است (20.25 مترمربع )
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. رعایت پارکینگ گردیده است ( 10واحد 11 

پارکینگ ) ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.40 متر می باشد. معابر پاك سازي گردیده، 
 .صندوق پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است

حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 
محل و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با 
وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم، به مبلغ  2,194,138,800(دو میلیارد و  

یکصد و  نود و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 290.23  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 1/96/23192 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
انتهاي 192 

8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي طبقه مازاد پنجم، با اعمال ضریب 

2.75 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,092,398,000(دو 
میلیارد و  نود و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 226.45  2.75
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/16 1/96/23192 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
انتهاي 192 

8

1-1-10533-9-1-0-0 105
5

درخصوص تغییر جانمایی،  ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به مدلول پروانه 
اصداري،  به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 22.4  0
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 197,299,200(یکصد و  نود و  هفت 
میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 117.44  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 63.88  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  
بیست و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  332 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1453.6 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
و سربندي می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج 

:از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3 متر -1

با توجه به اینکه عرض حیاط خلوت از 2.04 متر تا عمق 2.44 متر  متغیربوده که به عمق  -2
متوسط حدود 0.24 متر داراي تغییر جانمایی بوده لذا داراي اضافه بناي خارج از طول 60 
درصد بسطح حدود 4.48 متر مربع در همکف و  هر یک از طبقات اول الی چهارم  و در 

.مجموع بسطح 22.4 متر مربع بدلیل عدم رعایت اجراي صحیح عرض حیاط خلوت می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 49.55 مترمربع -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 148.65 مترمربع ( هر  -4
طبقه 49.55متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح  90.62 متر مربع که از این مقدار  -5
.بسطح 41.07 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد

حذف انباري در زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد  در طبقه پنجم به کسر راه پله به  -6
 بام زمان پروانه ، بسطح 227.86 متر مربع

با توجه به اینکه طبقه چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -7
مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (154.5متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقه چهارم 
(90.62 متر مربع) بسطح 63.88 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می 

.گردد
در هنگام صدور پروانه به سطح 55.69 متر مربع در همکف و بسطح 61.75 متر مربع در  -8

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 7 واحد به 9 واحد مسکونی افزایش یافته و با توجه به اینکه طبقه پنجم  -9
بصورت یک واحد با زیر بناي مفید بزرگتر از 180 متر مربع می باشد دو واحد پارکینگ نیاز 
دارد که در مجموع 9 واحد مسکونی 10 واحد پارکینگ نیاز داشته که 9 واحد تامین نموده و 
داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد.  عالوه بر آن داراي یک واحد کسري تزاحمی نیز 

 می باشد
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 41.48 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -10

.می باشد

105
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



:ضمناً
.انبار زیر شیروانی بسطح 68.77 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند 

عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. مراتب  
.جهت بروز رسانی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  394,800,000(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  هشتصد هزار )ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 47  4
 

2100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/12/08 1/96/23193 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر 

پنجاه متر 
باالتر از 
میدان 

فرزانه  پمپ 
بنزین سمت 
چپ روبروي 
نان ولیعصر 

یا مغازه 
هاي هالل 

 احمر

1-1-10284-98-1-0-0 105
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 210000000(دویست و  ده میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 50  2
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک قطعه زمین محصور مشتمل بر هفت باب مغازه داراي 
عرصه بمساحت 3115/9 مترمربع می باشد که از بابت هفت باب مغازه بسطح حدود 165.12
مترمربع (( 5+ 1 باب دودهنه ))داراي بالمانع 1/33/161892 مورخ 92/12/11 می باشد. قبالً  

قسمتی ازملک درمسیرخیایان 18متري قرارداشته که بر اساس خیابان 18 متري مجوز 
دیوارکشی به شماره 1/33/165370 مورخ 93/3/19 دریافت نموده که بر اساس طرح 

تفصیلی جدید عرض خیابان از 18 به 14 متر تقلیل یافته است که بر همین اساس دیوار 
گذاري اصالح گردید. الزم به توضیح است مالک از بابت احداث مغازه به سطح 88 متر مربع 
که به سطح 47 متر مربع به صورت توسعه بوده و همچنین 2 واحد کسري پارکینگ تجاري 

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد. ضمناً اسکلت مغازه به 
صورت فلزي می باشد. به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/09/05 بر اساس خیابان 14 متري کالً 

بسطح 390.15 متر مربع در تعریض قرار دارد که از این مقدار به سطح 283.99 متر مربع 
رعایت عقب نشینی گردیده و بسطح 68.73 متر مربع عقب نشینی مربوط به اعیان تجاري 

بوده که رعایت نگردیده است. همچنین بسطح 37.43 مترمربع عقب نشینی عرصه بر اساس 
خیابان 14 متري هنوز رعایت نگردیده است ( بدلیل خطا در پیاده سازي خط پروژه و اجراي 

دیوار گذاري)
حالیه مالک با توجه به نقشه هاي معماري پیشنهادي ارائه شده درخواست مجوز براي احداث 

بالکن در حد 1/3 به سطح 29 مترمربع را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

105
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 3413940(سه میلیون و  چهارصد و  سیزده هزار و  نهصد و  
چهل) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.ضمناً در خصوص عقب نشینی 

مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 
گیرد.

جریمه 33.47  0.1
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23194 بدوي جاده انزلی 
خ عرفان 
عرفان 4

نبش عرفان

1-1-10291-65-1-0-0 105
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل جهت ارسال به کمیسیون ماده صد 
: می باشد

یک باب خانه فاقد سند برابر فروشنامه عادي بسطح 130 مترمربع و در وضع موجود 165.80 
 مترمربع و داراي اعیان بدون مجوز بصورت دو چشمه اتاق و سرویس بهداشتی برابر نقشه 
هاي ارائه شده بسطح 33.47 مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت سال 92 و در حد تراکم می 
باشد . ضمنا حد نصاب یک واحد مسکونی را ندارد .باستناد خط پروژه 96/07/03-11-308 

بسطح 2.90 مترمربع جهت رعایت پخ و معابر شرق و شمال در تعریض قرار دارد . حالیه 
 . تقاضاي پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي جهت اخذ سند مالکیت را دارند

طی بازدید مجدد هیچگونه تغییري مشاهده نشد و گزارش فوق مورد تایید می باشد برابر 
راي بدوي بشماره 23194-96/12/12 محکوم به پرداخت جریمه و در خصوص عقب نشینی با 

اخذ تعهد ثبتی محضري در زمان نوسازي شده اند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 
. گردد

105
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ236073600(دویست و  سی و  

شش میلیون و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 46.84  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/12 1/96/23196 بدوي سعدي  
پشت 

مجتمع 
  آزادگان

1-2-10346-6-1-0-0 105
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 12 مورخ 1396/04/25 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 618.16 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 318186 مورخ 1396/08/13 
در حد  ستون گذاري همکف ( فاقد تخلف تا این مرحله )صادر گردیده است. حالیه عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی ( 
:کمتر از 5 % ) به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 4.33 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 8.73 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 28.29 متر مربع ( هر طبقه 

9.43 متر مربع )
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 5.49  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

کاهش زیر شیروانی به سطح 31.17 مترمربع -
ضمناً اطاقک آسانسور و راه پله طبقه چهارم ( بام ) زمان صدور پروانه به سطح 24.96 

.مترمربع در اجرا حذف گردیده است
.تا این مرحله رعایت پارکینگ ، فضاي باز و فضاي سبز گردیده است

درخواست صدور پروانه مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

105
8

با توجه به جریمه سایبان کسري پارکینگ منتفی اعالم می گردد.  سایر 50 3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/29 1/96/23202 بدوي خیابان  
سعدي اول 

کوچه 
  پورنقاشیان

 

1-2-10318-196-1-0-0 105
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 9

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 372,702,800(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  دو 

هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 63.06  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي  پروانه ساختمانی به شماره 486 
مورخ 1394/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در 

طبقه پنجم شامل 8 واحد مسکونی با زیربناي 945.54 مترمربع می باشد. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در 

واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/11/29 
:مبنی بر جزاي نقدي می باشد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 0.74 مترمربع -1
توسعه سایبان خارج از عمق 1.2 بسطح 11.93  متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 2.22 مترمربع ( هر  -3
طبقه 0.74 متر مربع)

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 29.65 متر مربع بدلیل عدم رعابت عقب سازي -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 18.52 مترمربع ( هر طبقه 4.63 متر 
مربع )

در هنگام صدور پروانه به سطح 5.98 متر مربع در همکف و بسطح 122.85 متر مربع در  -6
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به کمتر بودن توسعه بنا  از 5 درصد 

.زیربناي مجاز پروانه مشمول خالف نمی باشد
داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد که با توجه به موافقت با سایبان در بند 2  -7 

.کسري پارکینگ منتفی گردید
**********************************

حالیه با توجه به اینکه طول درب پارکینگ نسبت به پروانه افزایش پیدا کرده در نتیجه  
 .داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور 
دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است 

(
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9
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15,500,000(پانزده میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 1/96/23203 تجدید 
نظر

رشتیان-  
بلوار دوم 
  خرداد

1-2-10670-10-1-0-0 106
0

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  

149,292,000(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 34.8  1.5
 

3100000  , 1395 احداث بناي جداساز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 157 مورخ 
92/06/24به صورت 2طبقه شامل  یک واحد مسکونی کالً با زیر بناي 144.39 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاریست  و با توجه به نقشه برداري ارائه 

: شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 11.30 مترمربع که از این مقدار بسطح 9.12 مترمربع بصورت  -

 احداث سرویس و انباري جداساز می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح  23.50 مترمربع که از این مقدار بسطح 15.13 بصورت  -

 .تراس می باشد که مالک ملزم به رفع اشرافیت به پالك هاي مجاور می باشد
. رعایت پارکینگ می گردد -

درزمان پروانه بسطح 10 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند . (تبصره 7) -
*------------------------------------------------------------

-----*
طی بازدید مجدد مالک نسبت به رفع اشرافیت و مسدود نمودن راه دسترسی به تراس 

مذکور اقدام نموده و براین اساس اضافه بناي طبقه اول بسطح 8.37 مترمربع اصالح می 
 . گردد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام  
.رسیده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و  نظر به قدمت بنا، بلحاظ 
عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  1689188(یک میلیون و  ششصد و  هشتاد و  

نه هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.95  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 1/96/23205 تجدید 
نظر

حین آباد 
منفرددوس
ت 10 متري 
امید ك4 
نرسیده به 
ساخنمان 

نجم 
دوبلکسی 

نماي 
سرامیک 

کرم

1-2-10692-18-1-0-0 106
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  

8,034,000(هشت میلیون و  سی و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 24.72  2
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده توسط متقاضی بصورت ساختمان دوبلکس 1.5 اشکوبه در حال 
بهره برداري  با زیر بناي تقریبی 128.67 متر مربع با اسکلت شناژي  و قدمت سال 1376 بر 
روي عرصه فاقد سند برابر نقشه برداري بسطح 103.22 مترمربع  که بسطح 14.40 مترمربع 
مازاد بر تراکم و مابقی بسطح 114.27 مترمربع در حد تراکم می باشد . رعایت پارکینگ می 
گردد . باستناد خط پروژه 13-96/09/05 بسطح 25.10مترمربع در تعریض کوچه 10 متري 

.قرار دارد  مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ289641600(دویست و  هشتاد و 
 نه میلیون و  ششصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 27.12  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23208 بدوي 0-0-1-11-10033-1-1 گلسار 106  106
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

احداث  طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 1582392000(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  

دو هزار )  ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 188.38  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/08 1/96/23232 تجدید 
نظر

گلسار  192 
 نیلوفر 3

1-1-10425-3-1-0-0 106
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب2.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  2853732000(دو میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد 
و  سی و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 339.73  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23232 تجدید 
نظر

گلسار  192 
 نیلوفر 3

1-1-10425-3-1-0-0 106
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  103 مورخ  94/7/22 با زیر بناي کل  790.62 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.25 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 40.85 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 163.4مترمربع ( هر  -3

طبقه 40.85 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 188.38 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 0.07 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

5.64 متر مربع ( هر طبقه 1.41 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 3.97 متر مربع در همکف و بسطح 125.80 متر مربع در  -6

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.تعداد واحد ها از 4 واحد به 5 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7

:ضمناً
.مساحت زیر شیروانی بسطح 6.25 متر مربع کاهش یافته است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي توسعه بنا، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 145,200,000(یکصد و  چهل و  پنج 
میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 22  2
 

3300000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 1/96/23234 تجدید 
نظر

شهید 
بهشتی  
 بلوار نماز

1-1-10273-109-1-0-0 106
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی 2 اشکوبه ( همکف به سطح 81 مترمربع و 
اول به سطح 81 مترمربع ) به صورت یک واحد مسکونی برابر سند سال 1372 به سطح 
عرصه 123.31 مترمربع و داراي بالمانع شماره 1/33/14339 مورخ 1377/08/17 از بابت 
احداث 1.5 طبقه ساختمان به سطح 140 مترمربع و بارانداز به سطح 15.75 مترمربع می 
باشد. حالیه مالک پس از دریافت بالمانع اقدام به توسعه بنا در طبقه اول به سطح 22 

مترمربع  با اسکلت فلزي و قدمت سال جاري ( 1395 ) نمودند. بر اساس طرح تفصیلی 
جدید فاقد عقب نشینی می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات راي به 

جریمه به مبلغ663801600(ششصد و  شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  
ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 197.56  1
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23251 بدوي بلوار شهید  
انصاري  
اسماعیل 

آباد ك سوم
  

1-1-10500-37-1-0-0 106
5
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی 
صادره  به شماره 15 به تاریخ 91/01/31 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي 410.50 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات در مرحله اجراي  *---*

اسکلت و آجر چینی و سربندي می باشد و داراي گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که 
: تاکنون به کمیسیون ماده صد ارجاع نشده است

: باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح ذیل می باشد *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 26.70 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول الی سوم  به سطح 50.70 متر مربع -2

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 117.90 متر مربع در طبقه چهارم -3
 اضافه بنا راه پله به بام به سطح 2.26 متر مربع -4

رعایت پارکینگ می گردد -5
 طبقات اول تا  چهارم به صوت دو واحد دوبلکس می باشد *----*

حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 
.به حضور تقدیم می گردد

106
5

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده 
مسکونی بوده و با توجه به قدمت بنا،  به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن 

تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، 

به مبلغ  1,037,725(یک میلیون و  سی و  هفت هزار و  هفتصد و  بیست و  پنج) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.86  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 1/96/23272 تجدید 
نظر

قلی پور 
کوچه 

طالقانی 
کوچه ششم 
اولین فرعی 
سمت راست

1-2-10338-99-1-0-0 106
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مفروزي به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت 109مترمربع با قدمت سال 77 می باشد.از بابت اعیان بالمانعی 

.ارائه نگردید
برابر نقشه هاي ارائه شده مساحت اعیان به مقدار 63.86 مترمربع کال در حد تراکم 

میباشد.داراي پنجره در حد جنوب که در وضع موجود از آن حد متصل به کوچه بوده 
.درحالیکه طبق سند مالکیت به پالك متصل میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/11/18 به سطح 5.94 مترمربع از حد شمال در 
تعریض بن بست 4 متري قرار دارد که از این مقدار 0.16 مترمربع از اعیان و مابقی از عرصه 

.میباشد.و از حد جنوب، خط پروژه تعریف نگردیده است
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-161714-1396 مورخ 96/08/14 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

106
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت احداث آسانسور با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 122562000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.76  1.5
 

3300000  , 1396 افزایش زیر بنا خارج از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1396/12/12 1/96/23273 بدوي خ.شهید  
  رجایی

1-2-10682-22-1-0-0 106
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 
زیربناي 539/5 متر مربع داراي پروانه شماره 209 مورخ 1379/02/31 و پایانکار شماره 

.22202 مورخ 1382/12/28 از شهرداري میباشند
توضیح اینکه مالک پس از اخذ پایانکار اقدام به احداث آسانسور طبق پالن معماري ارائه 
شده در همکف بمساحت 8/76 متر مربع و طبقات بمساحت 16 متر مربع (هر طبقه 4 متر 

.مربع) نموده اند
.همچنین طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 1396/08/08 فاقد عقب نشینی میباشد

.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 45,266,200(چهل و  پنج میلیون و  دویست و  شصت و  شش 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. ضمنا با توجه به 

اظهار نظر کارشناس شهرداري در خصوص اعالم  عقب نشینی  ملک در آتی ، از مالک 
تهعد محضري اخذ گردد. 

جریمه 146.02  0.1
 

3100000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/08 1/96/23274 بدوي بلوارش  
رجائی 

 کوچه 38

1-2-10127-10-1-0-0 106
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده بصورت یک قطعه زمین به مساحت حدوداً 210 مترمربع که داراي 
اعیان بدون مجوز بصورت یک باب خانه دوبلکسی و در مرحله نازك کاري با زیربناي کلی 
.146.02 مترمربع می باشد. ضمناً سال وقوع تخلف 1395 و با مصالح بتن مسلح می باشد

.کسري پارکینگ ندارد و کل اعیانات داخل تراکم می باشد
الزم به ذکر است گزارش فوق بصورت تقریبی بوده که بعد از بازدید از داخل ملک و  *****.
ارائه اسناد و مدارك و نقشه برداري از وضع موجود از سوي مالک قابل بررسی دقیق و اصالح 

می باشد. در ضمن در خصوص کسري پارکینگ و همچنین میزان عقب نشینی احتمالی در 
****** .صورت لزوم بعد از انعکاس ملک بر روي خط پروژه قابل اظهارنظر خواهد بود

.مراتب جهت دستورات مقتضی بحضور ارسال میگردد
درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 420 مترمربع ، باتوجه 
به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 48- 95/8/3 مبادرت به احداث 
بصورت 3.5 طبقه نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب 

تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 420.06  0
 

1140000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23275 بدوي سعدي ك  
  یوسف زاده

1-2-10312-4-1-0-0 106
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.25 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 71,250,000(هفتاد و  یک میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.25
 

1140000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
(تبدیل پیلوت)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 

سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96/160 مورخ 
96/8/30 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  300,000,000 ریال تعیین و براورد 

نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ، حکم به پرداخت 

جریمه برابر ارزش یک پنجم سرقفلی (با درنظر گرفتن مابه التفاوت قیمت تبدیل یک 
باب به دو باب) به مبلغ 60000000(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.82  1.5
 

1140000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/12/12 1/96/23275 بدوي سعدي ك  
  یوسف زاده

1-2-10312-4-1-0-0 106
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 127,891,800(یکصد و  بیست و  
هفت میلیون و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76  1.5
 

1140000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 48 مورخ 
1395/08/03 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

.با زیربناي 420/06 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 10/04 متر مربع-1
توسعه تجاري در همکف بمساحت 7/82 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به مغازه فاقد -2

بالکن
همچنین افزایش تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به دو واحد

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 48/12 متر مربع (هر طبقه 16/04 متر مربع)-3
توسعه زیرشیروانی بمساحت 10/02 متر مربع(احداث انباري بمساحت 7/66 متر مربع -4

-توسعه راه پله به بام بمساحت 2/36 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به سه واحد-5

.و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ (یکواحد مسکونی -یکواحد تجاري) دارند
الزم به ذکر است که در زمان پروانه عوارض یکواحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت شده 

.است
حالیه با توجه به نامه شماره 80289 کمیسیون ماده 100 فرم تحلیل با گزارش کارشناسی 

.مطابقت دارد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

106
9

حسب مدارك موجود در پرونده، در خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري (نمایشگاه 
اتومبیل)، نظر به موقعیت مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع 

به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96-174 مورخ 96/11/21 ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6,272,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1254400000

(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 191.19  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي جداساز 1396/12/12 1/96/23277 تجدید 
نظر

بلوار معلم   
فاز 2

1-2-10337-48-1-0-0 107
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 247,500,000
(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/12 1/96/23277 تجدید 
نظر

بلوار معلم   
فاز 2

1-2-10337-48-1-0-0 107
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین محصور برابرسند اجاره نامه 
اوقافی و نقشه برداري ارائه شده به سطح 191.19 مترمربع می باشد از بابت دیوارگذاري 

محوطه داراي مجوز شماره 281847 مورخ 1395/11/21 می باشد. حالیه متقاضی با توجه به 
نقشه هاي معماري ارائه شده اقدام به احداث دفتر کار به سطح 19.71 مترمربع و سرویس 

بهداشتی جداساز به سطح 2.78 مترمربع با اسکلت فلزي و قدمت سال جاري نمودند. ضمناً 
از کل محوطه به صورت نمایشگاه اتومبیل مورد استفاده قرار گرفته است. برابر ضوابط 

پارکینگ نیاز به 6 عدد پارکینگ بدون مزاحم می باشد که با توجه به تامین 4 عدد پارکینگ 
، داراي 2 عدد کسري پارکینگ تجاري می باشد. برابر خط پروژه 425 مورخ 1395/08/24 به 
سطح 1.16 مترمربع از حد شرق  در تعریض خیابان 35 متري می باشد. مراتب جهت ارسال 

.پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی ، با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 24998400(بیست و  

چهار میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 3.72  2
 

3360000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1396/12/12 1/96/23281 تجدید 
نظر

طالقانی   
انوشیروان 

- ك 6 
متري

1-2-10003-60-1-0-0 107
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 302 مورخ 1392/10/09به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي 425.16 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 163227 مورخ 1394/12/17 صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور 
 .به مهر مهندس نقشه بردار، زیربنا نسبت به سوابق به سطح 17 مترمربع کاهش یافته است

رعایت پارکینگ گردیده است ( 2 واحد 3 پارکینگ ) نماي جانبی حد جنوب به صورت 
سیمان سیاه اجرا گردیده است. ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.40 متر می باشد. معابر پاك 

 .سازي گردیده، صندوق پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است
ضمناً عرض 2 متر حیاط خلوت در قسمتهایی که بالکن احداث گردیده رعایت نشده و 

 .سوابقی هم در این خصوص جهت ارسال به کمیسیون ماده صد وجود ندارد
مساحت بالکن در طبقه اول به سطح 1.15 مترمربع و طبقه دوم به سطح 1.42 مترمربع و 
طبقه سوم به سطح 1.15 مترمربع می باشد. ضمناً به سطح 1.15 مترمربع به صورت سایه 

.بالکن در همکف می باشد که تخلف  محسوب نمی شود ولی جزء زیربنا لحاظ گردیده است
طی بررسی مجدد مالک نسبت به سفید کاري نماي حد جنوب  و همچنین توسط مصالح مات 

در بالکن حد شرق نسبت به رفع اشرافیت اقدام نمودند
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

107
1

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ3,239,510,400(سه میلیارد و  

دویست و  سی و  نه میلیون و  پانصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 321.38  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23313 بدوي امام علی  
بلوار دیلمان 

روبروي 
مغازه 

 جعفري

1-1-10280-674-1-0-0 107
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
158,760,000(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 94.5  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 450 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 652.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 58.71 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 234.84 مترمربع ( هر طبقه 58.71  -

مترمربع )
 توسعه  زیر شیروانی به میزان 23.32 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، جمعاً به سطح 4.51 مترمربع داراي  -
 مازاد تراکم می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 94.5 متر مربع ( تبصره 7) -
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

107
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 107,990,400(یکصد و  هفت میلیون و  نهصد و  نود هزار و  
چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 16.07  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23315 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن 151، 

پالك 4

1-1-10155-27-1-0-0 107
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 297,880,800(دویست و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  
هشتاد هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 177.31  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون )  ریال عینا 
تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات , و طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.75برابر 

ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  5299984800(پنج میلیارد و  دویست و  نود و  نه 
میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 578.47  2.75
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23315 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن 151، 

پالك 4

1-1-10155-27-1-0-0 107
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 519 مورخ 94/12/27 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1236.53 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
:نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 50.79 مترمربع -1
احداث بارانداز در محوطه به سطح 16.07 مترمربع جهت تامین پارکینگ-2
   احداث انباري متصل به ساختمان در محوطه به سطح 6.83 مترمربع-3

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.32 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 203.16 مترمربع (هر طبقه 50.79 مترمربع)-5
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 9.96  -6

مترمربع (هر طبقه 2.49 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 74.39 مترمربع که از این مقدار 23.60 مترمربع عدم -7

رعایت عقب سازي میباشد
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه پنجم به سطح 2.30 مترمربع -8

حذف انباري هاي زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 226.72 مترمربع که از  -9
.این مقدار 71.56 مترمربع تراس روباز میباشد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 18.43 مترمربع و در طبقات به سطح 158.88  -10
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
برابر ضوابط جانمایی پارکینگ به ازاي هرواحد مسکونی با زیربناي مفید بیش از 180  -11

مترمربع نیاز به تامین دو پارکینگ بوده بنابراین در صورت موافقت اعضاي کمیسیون ماده 
.صد با ابقاء بارانداز داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.داراي کاهش سطح سایبان به مقدار 1.14 مترمربع میباشد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

107
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

طبقات همکف الی پنجم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,427,857,200(یک 
میلیارد و  چهارصد و  بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 188.87  2.25
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 1/96/23320 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 122

(ك پامچال) 
نبش ك 
دبستان 
سروش

1-1-10108-2-1-0-0 107
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص تراکم اعطایی، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  322,862,400

(سیصد و  بیست و  دو میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 192.18  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون، تخلف 
مالک در احداث سه باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 

تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 
شماره ع/6/279 مورخ 96/11/30 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  

8,954,400,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 

نقض راي بدوي،  به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1790880000(یک میلیارد و  هفتصد و  نود 

میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 63.99  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504000000 ریال 
صادر می گردد. (ضمنا باتوجه به احداث سایه بان به متراژ 2.24 مترمربع و صدور حکم 
به جریمه بابت احداث سایه بان به مبلغ 7526400 ریال، کسري یک قطعه پارکینگ از 

چهار قطعه از شمول جریمه خارج و منتفی می گردد.) مبلغ کل جریمه در این بخش 
511526400(پانصد و  یازده میلیون و  پانصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

می باشد.  

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول 

پروانه اصداري (توسعه بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3.25 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ  162,052,800(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  پنجاه و  

دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.84  3.25
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/16 1/96/23320 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 122

(ك پامچال) 
نبش ك 

دبستان سر
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي موافقتنامه 
کمیسون ماده 5 مورخ 1393/12/26 که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 34 مورخ 

1394/04/06 به صورت 5.5 طبقه روي یک باب مغازه با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه 
پنجم با زیر بناي کل 1177.94 مترمربع صادر گردیده است. از بابت تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل
 اضافه بنا در همکف به سطح 46.76 مترمربع -

توسعه مغازه اول به سطح 14.84 مترمربع و تبدیل پیلوت به 3 باب مغازه دیگر جمعاً به  -
سطح 63.99 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 86.88 مترمربع ( هر طبقه 21.72  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم شامل تراس غیرمسقف به سطح 31.95 مترمربع ( که از این مقدار  -
به سطح 10.23 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

کاهش زیر شیروانی به سطح 22.24 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 5.62 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 19.9 متر مربع ( هر طبقه 3.98 
متر مربع )

.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 192.18 متر مربع ( تبصره 7) -

.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون ماده صد می باشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا،  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات اول الی چهارم، به مبلغ  1,401,968,400(یک میلیارد و  چهارصد و  
یک میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 238.43  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/16 1/96/23322 بدوي  
بلوارشهیدر

  جایی
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 261,777,600(دویست و  شصت و  یک میلیون و  
هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 155.82  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 123.57  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي طبقه پنجم (عدم رعایت عقب سازي)، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  523,891,200
(پانصد و  بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 77.96  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی به شماره 374  
مورخ  94/12/27 به صورت 5.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1196.15 

مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اجراي ستون همکف به عمق 4.7 متر و سطح حدود 55 
متر مربع خارج از عمق 60 درصد و برخالف مدلول پروانه احداث نموده که از بابت آن داراي 
راي بدوي مورخ 95/12/3 کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه می باشد. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 

:مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 53.79 مترمربع ( ضمن  کاهش مساحت  -1

سایبان بسطح 0.56 متر مربع) که قبالً بسطح 55 متر مربع از بابت توسعه همکف سوابق 
پرداختی دارد. ( 1.21 متر مربع اضافه پرداختی دارد)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 215.16 مترمربع (  -2
هر طبقه 53.79 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات  پنجم بسطح 77.96  مترمربع که از این مقدار  -3
.بسطح 24.17 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 2.87 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 20.4

 مترمربع ( هر طبقه 4.08 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه دوم، سوم و چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی  -5

تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (103.06 متر مربع) به کسر توسعه بنا 
( 53.79 متر مربع) بسطح 49.27 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در 

.هریک از طبقات دوم الی چهارم  می گردد
با توجه به اینکه طبقه  پنجم  یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -6
مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (103.06 متر مربع) به کسر توسعه بنا ( 77.96 متر 

مربع) بسطح 25.1 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در  طبقه پنجم  می 
.گردد

در هنگام صدور پروانه به سطح 19.4 متر مربع در همکف و بسطح 136.42 متر مربع در  -7
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

تعداد واحد ها از 6 واحد به 10 واحد مسکونی افزایش یافته که 5 واحد پارکینگ بدون  -8
مزاحم و 4 پارکینگ بصورت دو به دو باهم در تزاحم می باشند و لذا داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ می باشد

107
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مساحت زیر شیروانی بسطح 8.36 متر مربع کاهش یافته است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
با توجه به اینکه 4 واحد پارکینگ 2 به 2 با هم در تزاحم می باشند داراي 2 واحد  ***

کسري پارکینگ تزاحمی بوده که یک واحد در زمان پروانه پرداخت گردیده و مشمول یک 
.واحد دیگر عوارض کسري پارکینگ درآمدي می باشد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ908121600(نهصد و  هشت 

میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 135.28  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23332 بدوي حسین آباد  
منفرد 

دوست 10 
 متري
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درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 114.96  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 120 مورخ 1395/12/11 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 575/03 

.متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 24/41 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 98/07 متر مربع (هر طبقه 32/69 متر مربع)-2

کاهش زیرشیروانی بمساحت 12/25 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/2 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع -4

در زیرشیروانی
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/82 متر مربع و طبقات -5

بمساحت 9/78 متر مربع (هر طبقه 3/26 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 6 واحد-6

توضیح اینکه با توجه به افزایش تعداد واحد مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا در 
.طبقات 3.2.1 بمساحت 114/96 متر مربع (هر طبقه 38/32 متر مربع) میباشد

همچنین بمساحت 72/26 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و فضاي سبز تاکنون 
.اجرا نگردیده است

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(تاکنون درب سواره رو احداث نگردیده)

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) *****
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به 
اینکه ساخت بناي موصوف قبل از تصویب طرح تفصیلی بوده و باتوجه به قدمت بنا، 

ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش، به مبلغ 

 4250000(چهار میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.6  0.5
 

50000  , 1358
 , 1388

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 1/96/23336 تجدید 
نظر

حسین آباد  
منفرد 

دوست بن 
بست
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه قدیمی فاقد سند داراي اعیان بدون مجوز بسطح 
82.90 مترمربع با قدمت سال1358 مشتمل بر سرویس جداساز بسطح 6.70  مترمربع با 

قدمت سال1388 بر روي عرصه بسطح 117.40 مترمربع با مصالح بلوکی  و کال مازاد بر تراکم 
. می باشد . برابر طرح تفصیلی کال در مسیر خیابان قرار دارد

پس از گزارش فوق برابر راي کمیسیون تجدیدنظر مورخ 96/12/16 به مبلغ 4.250.000 ریال 
جزاي نقدي محکوم گردیده که نامبرده بصورت نقد اجراي حکم نموده است./حالیه با توجه 
به درخواست پیوست تقاضاي تعیین تکلیف ملک خود را دارند .مراتب جهت بروز رسانی 

. گزارش و صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

107
7

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 33163200(سی 

و  سه میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 3.29  3
 

3360000  , 1396 احداث بناي جداساز 1396/12/12 1/96/23339 بدوي گلسار خ  
100 ك یاس 

1

1-1-10041-29-1-3-0 107
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
.مسکونی در طبقه سوم  که داراي  پروانه و پایانکار ساختمانی می باشد

حالیه احدي از مالکین ، بدون مجوز مبادرت به احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از 
.حیاط مشاعی حد شمال به مساحت 3.29 مترمربع نموده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري منطقه و اینکه محل مسکونی تبدیل به 
محل آموزشی (مدرسه) گردیده، اقدام نامبرده برخالف موازین و مقررات قانونی بوده، 

مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، مالک موظف به تعطیلی 
محل مربوطه به مدت دو ماه از تاریخ ابالغ راي و اعالم آن از سوي شهرداري می 
باشد. بدیهی است درصورت عدم تعطیلی، شهرداري به تکلیف قانونی خود وفق 

تبصره فوق الذکر عمل خواهد نمود. 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

87.98  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/12 1/96/23341 بدوي حسین اباد  
جدید 

الحداث 
 معلم

1-2-10150-33-1-10-0 107
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکواحد آپارتمان در طبقه چهارم بانضمام 
.انباري باستناد پروانه و پایانکار مذکور فاقد عقب نشینی میباشد

توضیح اینکه وضع موجود واحد مورد نظر بمساحت 62/98 متر مربع بصورت سالن زیبایی 
مورد بهره برداري قرار میگیرد و بابت تبدیل به تجاري یکواحد کسري پارکینگ تجاري 

.دارند
الزم به ذکر است که واحد فوق بابت بهره برداري بصورت تجاري (سالن زیبایی)داراي گزارش 
غیابی و متعاقباv تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 1/97/23845 مورخ 1397/02/29 مبنی 

 بر ارائه گزارش از وضعیت موجود ساختمان و بهره برداري واحد هاي دیگر میباشند که
طی بازدید بعمل آمده اغلب واحد هاي ساختمان فوق ( 4 طبقه بر روي یکواحد تجاري 

بهمراه بالکن در 13 واحد مسکونی ) بصورت تجاري شامل سالن زیبایی-دفتر شرکت-مشاور 
امالك و ... همچنین بصورت دفتر وکالت -دفتر رسمی ازدواج مورد بهره برداري قرار 

.میگیرند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

107
9

نظر به اینکه اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه  وجاهت قانونی ندارد و 
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و باتوجه به اینکه مالک با وصف ابالغ اخطاریه در 
دو نوبت (یک نوبت از طریق کمیسیون ماده صد شهرداري) دلیلی مبنی بر اخذ مجوز 

در احداث بنا ارائه ننموده است لذا به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها و 
به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به تخریب بنا  صادر و اعالم می 

دارد. 

سایر 144  0
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23343 بدوي حسین آباد 
منفرد 

دوست-کو
چه دوم 

-ملک سوم

1-2-10345-80-1-0-0 108
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 

از ملک و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  5904000(پنج میلیون 

و  نهصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 32.8  0.1
 

1800000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23346 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
توحید 

خیابان 101

1-1-10024-15-1-0-0 108
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

براي مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 195,318,000(یکصد و  
نود و  پنج میلیون و  سیصد و  هجده هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 36.17  3
 

1800000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23346 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
توحید 

خیابان 101

1-1-10024-15-1-0-0 108
1

باتوجه به اینکه درخصوص تبدیل بناي مسکونی به تجاري و کسري پارکینگ، 
تصمیمی از سوي کمیسیون بدوي اتخاذ نگردیده، این کمیسیون مواجه با تکلیفی در 
این خصوص نیست. بدیهی است تخلفات مذکور در کمیسیون بدوي می بایست مورد 

رسیدگی قرار گیرد. 

سایر 709.97 1800000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی داراي سند رسمی که مساحت عرصه در آن 
قید نگردیده و از بابت اعیان مسکونی به سطح 241 مترمربع داراي بالمانع شماره 3120 

مورخ 1371/04/16 می باشد. حالیه مالک برابر نقشه هاي معماري ارائه شده به سطح عرصه 
547.60 مترمربع اقدام به توسعه بنا به سطح 68.97  مترمربع ( 32.8 مترمربع داخل تراکم و 
36.17 مترمربع خارج تراکم ) با مصالح آجري و قدمت سال 1395نمودند. ضمناً از کل ملک 
به صورت تجاري ( رستوران ) در حال بهره برداري می باشد. با توجه به عئم تامین پارکینگ 

در فضاي باز ، برابر ضوابط موجود داراي 16 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. به 
استناد طرح تفصیلی جدید فاقد عقب نشینی می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به 

 .کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب محتویات پرونده تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به سالن زیبایی بدون 

اخذ مجوز از شهرداریف  محل هیچگونه تامل و تردید نیست و باتوجه به اینکه مالک 
با وصف ابالغ اخطاریه در دو نوبت (یک نوبت از طریق کمیسیون ماده صد شهرداري) 
پیگیري ننموده است لذا به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها و به لحاظ 

عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به اعاده به وضع سابق (مسکونی) صادر و 
اعالم می گردد.

سایر 76  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/12 1/96/23347 بدوي طالقانی  
صفاري 

نکیسا-بن 
بست قامتی

1-2-10057-32-1-1-0 108
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100182 
مورخ 1396/06/04 ، اصول فنی ، بهداشتی و همچنین نوع کاربري و رعایت قانون 

تملک آپارتمانها مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت 
مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد ضمن نقض راي 

بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 3  برابر 
ارزش معامالتی در خصوص مساحت 208/39 متر مربع اضافه بنا بمبلغ 2100571200
(دو میلیارد و  یکصد میلیون و  پانصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 208.39  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23348 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن کوي 
26 دستگاه 
 فرهنگیان

1-1-10136-12-1-0-0 108
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه 
احداث بناي به شماره  437 به تاریخ  94/12/27 و به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

. انضمام زیر شیروانی ( انباري) و به مساحت کلی 587.66 مترمربع صادر شده است
حالیه متقاضی با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي مازاد بر 

:تراکم و خارج از طول 60% و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 41.71 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.71 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.71 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.71 مترمربع -4

. حذف زیر شیروانی ( انباري) و تبدیل آن به یک طبقه مازاد به مساحت 41.55 مترمربع -5
.در هنگام صدور پروانه از خارج از تراکم استفاده ننموده است

ضمنا ملک مذکور داراي سوابق شکایت همسایگان می باشد که بنا به اظهار نظر منقاضی از 
.همسایگان رضایت نامه دفتر خانه اي دریافت نموده است

.کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است که ساختمان فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 

1/95/17907 مورخ 1395/05/27 که از بابت مساحت 62.38 مترمربع داراي حکم به تخریب 
و اعاده به وضع مدلول پروانه می باشد.و همچنین داراي  نامه و تصمیم کمیسون ماده صد به 

شماره 1/95/19412 مورخ 1395/11/23 و همچنین تصمیم مجدد کمیسیون ماده صد به 
شماره 1/96/20686 مورخ 1396/07/01 مبنی بر بررسی مجدد پرونده و ارسال به کمیسیون 

.ماده صد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

108
3

در خصوص تخلف ساختمانی شرکت نماپردازگیل موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث یکباب انباري به مساحت 118.94 مترمربع با توجه به انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 900000000ریال فلذا مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 246997 مورخ  96.12.6 به مبلغ 180000000
(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 118.94  0
 

3100000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/12 1/96/23349 بدوي بلوار  
ولیعصر - 

بعد از 
خیابان 

عرفان -  
بیمارستان 

 آریا

1-1-10397-926-1-0-0 108
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به اسناد ارائه شده بصورت یک قطعه زمین نسقی که 
مساحت عرصه  282.07 مترمربع  می باشد که در داخل عرصه یک باب انباري به مساحت 

.118.94 مترمربع با قدمت سال 1395 موجود می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استاد خط پروژه 11 مورخ 1396/07/10 ثبت در سیستم الین پروژه ف فاقد عقب نشینی 
.می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

108
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ164462400(یکصد و  شصت و  

چهار میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 38.51  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23352 بدوي پیچ سعدي  
روبروي 
مجتمع 
آزادگان 
زمینهاي 
 فالحتی

1-2-10346-21-1-0-0 108
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 199 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 525/55 متر 

.مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 6/75 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 20/25 متر مربع (هر طبقه 6/75 متر مربع)-2

توسعه راه پله به بام بمساحت 2/6 متر مربع-3
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 8/23 متر مربع-4

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -5
0/05 متر مربع و طبقات 0/63 متر مربع (هر طبقه 0/21 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

(در نقشه هاي ارائه شده فضاي سبز تأمین گردیده است.)
.همچنین انباري احداثی در شیروانی بیش از 5 متر مربع میباشد

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 313654 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

108
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ465,448,800(چهارصد و  شصت و  
پنج میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 71.9  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23360 اصالح
ي 

بدوي

رشتیان -   
نرسیده به 
فلکه جهاد 

شهرك 
بهزیستی-ق
 طعه چهارم

1-2-10458-6-1-0-0 108
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
479,337,600(چهارصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 285.32  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  480 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1249.36 مترمربع در 4.5 طبقه  و در 8 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح 

:زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 6.28 مترمربع -1
توسعه سایبان جهت پارکینگ بسطح 4.14 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 18.84 مترمربع ( هر  -3
طبقه 6.28 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 42.64 متر مربع در  طبقه چهارم که از این مقدار  -4
 .بسطح 36.03 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

در هنگام صدور پروانه به سطح 26.42 متر مربع در همکف و بسطح 258.9 متر مربع در  -5
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد 
.راه پله به بام بسطح 5.81 متر مربع کاهش یافته است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

108
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 317400000(سیصد و  هفده 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 15.87  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/08 1/96/23366 تجدید 
نظر

گلسار  
گالیل خ 

160

1-1-10096-2-1-0-0 108
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 50,640,000(پنجاه میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 21.1  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 319788000(سیصد و  نوزده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  
هشت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 38.07  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23366 تجدید 
نظر

گلسار  
گالیل خ 

160

1-1-10096-2-1-0-0 108
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 603 مورخ 91/12/23 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي کل 555.40 

مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 267411 مورخ 1395/12/21 صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
:مهندس نقشه بردار، زیربنا نسبت به سوابق داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 15.87 مترمربع (با قدمت سال 1396) -1
اضافه بنا در همکف به سطح 1.98 مترمربع (همزمانساز) -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.68 مترمربع هر طبقه به سطح 1.17  -3
مترمربع (همزمانساز)

احداث یک عدد انباري در زیرشیروانی به سطح 21.10 مترمربع که با توجه به اینکه  -4
مساحت آن بیش از 5 مترمربع می باشد ، به سطح 15.10 مترمربع مشمول تراکم جهت 

محاسبات درآمدي می گردد. (با قدمت سال 1396)
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -5
سطح 3.49 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 27.92 متر مربع (همزمانساز)

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 8.57 مترمربع -6
رعایت پارکینگ گردیده است ( 4 واحد 4 پارکینگ ) معابر پاك سازي گردیده، صندوق 
پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است. درخواست صدور گواهی پایانکار را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 2115397200
(دو میلیارد و  یکصد و  پانزده میلیون و  سیصد و  نود و  هفت هزار و  دویست) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 315.46  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23372 تجدید 
نظر

دیلمان  
شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان7

1-1-10478-9-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 757 مورخ 1391/12/28بصورت 5 طبقه بر روي دو باب مغازه و 
در 5 واحد مسکونی بازیربناي 1110 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.77 مترمربع-1

احداث سایبان به سطح 1.05 مترمربع درهمکف-2
افزایش سطح بالکن تجاري به سطح 1.84 مترمربع-3

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 54.14 مترمربع-4
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 173.28 مترمربع (هر طبقه 43.32 مترمربع)-5
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 40.95  -6

مترمربع (هر طبقه 8.19 مترمربع)
احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی و افزایش سطح زیرشیروانی به سطح 20.72 مترمربع-7

احداث راه پله به بام به سطح 18.71 مترمربع-8
مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به سطح 4.69

 مترمربع-صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش سطح تجاري بمقدار 4.62 مترمربع 

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

108
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیامک نژندوست عربانی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم ؛ کاهش 

سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف جمعاً بمساحت 218.92 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2206713600(دو میلیارد و  دویست و  شش 

میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 218.92  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23375 بدوي بلوار  
دیلمان 

کوچه بارش 
3 روبروي 
ساختمان 
شماره 3 

نظام 
  مهندسی

1-1-10245-179-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 154.44 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ259,459,200(دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  
دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 154.44  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23375 بدوي بلوار  
دیلمان 

کوچه بارش 
3 روبروي س

1-1-10245-179-1-0-0 108
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 43 مورخ 1394/04/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 559.71 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سقف 
طبقه چهارم بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف با توجه به حذف سایبان به سطح 43.34 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 173.36 مترمربع ( هر طبقه 43.34  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 2.22 متر مربع

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 154.44 متر مربع ( تبصره 7) -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 

ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 510,619,200(پانصد و  ده میلیون و  ششصد و  نوزده هزار 
و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 86.84  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 1/96/23382 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
ك فالحتی  

ك 20

1-2-10499-23-1-0-0 109
0

 در خصوص بناي داخل تراکم بمساحت 511.19 مترمربع ، رأي بدوي عیناً تأئید می 
گردد.

سایر 511.19 3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  505 مورخ  94/12/27با زیر بناي کل  511.75 مترمربع در 3.5 طبقه  

در 3 واحد مسکونی  صادرگردیده  مالک بدون اخذ پروانه مرحله دوم اقدام به احداث نموده 
که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک 
بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم 

:می گردد
خارج از عمق 60% به طول 1.78 متر -1

کل زیر بناي احداثی همکف بسطح 143.83 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح  -2
122.33متر مربع داراي پروانه مرحله اول بوده  و داخل تراکم می باشد و مابقی بسطح 21.5 

.متر مربع خارج از تراکم می باشد
کل زیر بناي احداثی در هر طبقه بسطح 143.83 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح  -3
122.33 متر مربع  در هرطبقه  و مجموع طبقات 366.99 متر مربع داراي پروانه مرحله اول 
بوده  و داخل تراکم می باشد و مابقی بسطح 21.5 در هر طبقه و در مجموع 64.5 متر مربع 

.خارج از تراکم می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.84متر مربع ( هر طبقه  0.28 متر مربع )

.رعایت پارکینگ می گردد 
مساحت راه پله به بام بسطح 0.56 متر مربع کاهش یافته است، لذا بسطح 21.87 متر  -5

.مربع در حد تراکم می باشد
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار و اجراي دیوار حائل  /--

 .بام الزامی است
درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

109
0

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

510,400(پانصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 92.8  0.1
 

55000  , 1367 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23416 بدوي خیابان 
بوسار- 

 کوچه مشخ

1-1-10317-66-1-0-0 109
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 120450(یکصد 

و  بیست هزار و  چهارصد و  پنجاه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 1.46  1.5
 

55000  , 1367 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23416 بدوي خیابان 
بوسار- 

 کوچه مشخ

1-1-10317-66-1-0-0 109
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده با توجه به سند مالکیت  مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
98.50 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه ویالئی دوبلکس و بدون مجوز 
.ساخت  در محل موجود می باشد قدمت بنا با توجه به فیش کنتور سال 1367  می باشد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 1396/11/29 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 

.10.47 مترمربع از عرصه و اعیان در تعریض کوچه 6 متري اصالحی می باشد
در همکف به مساحت 70.42 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 1.46 مترمربع خارج از تراکم 

.می باشد و در نیم طبقه به مساحت 22.38 مترمربع داخل تراکم می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 4977705600(چهار میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد 
و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 493.82  3
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23419 تجدید 
نظر

گلسار 
  خ76-92

1-1-10056-6-1-0-0 109
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 328 مورخ 93/12/24 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی(انباري)با زیر بناي  652/55 
مترمربع (بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 
نازك کاري بوده و داراي سابقه گزارش تخلف بوده که به کمیسیون ارسال گردیده و برابر 

. راي کمیسیون مذکور به پیوست راي  اعاده به وضع پروانه صادر شده است
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده از آخرین وضعیت موجود داراي مغایرت بشرح ذیل می 

: باشد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 64 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 192مترمربع ( هر طبقه 64 مترمربع ) -2
احداث کنسول غیرمجاز در طبقات اول تا سوم بسطح 25.38 مترمربع هر طبقه 8.46  -3

 مترمربع
با توجه به حدف انباري در زیرشیروانی  ، احداث طبقه چهارم بعنوان طبقه مازاد بمساحت -4
. 208.46 مترمربع که از این مقدار بسطح 8.46 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع می باشد

توسعه راه پله به بام بمساحت 3.98 مترمربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-6

طی بازدید مجدد مورخ 97/10/20 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست
 . 

*********************************************************
*************************************************

با توجه به افزایش مساحت واحد ها ملزم به تامین پارکینگ دوبل براي هر واحد می باشند 
. که برابر نقشه پیوست 4 باب  مورد تایید و 4 باب کسري پارکینگ دارند

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****
از بابت تخلفات فوق و کسري پارکینگ داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي 

. جریمه از کمیسیون ماده صد در دو مرحله به پیوست می باشند
. حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

. مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

109
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به اینکه مطابق تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، دائر 
کردن مطب پزشکی و حرف وابسته به آن در اماکن مسکونی، استفاده تجاري 

محسوب نمی گردد و احداث اینگونه مشاغل فاقد اشکال قانونی می باشد لذا به لحاظ 
عدم وقوع تخلف، ضمن نقض راي بدوي ، به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 85.31  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/19 1/96/23421 تجدید 
نظر

0-5-1-16-10309-1-1  پل بوسار  109
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع درطبقه  سوم می باشد. طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر بدون مجوز با مساحت 85.31مترمربع تبدیل به مرکز مشاوره و گفتار 
درمانی گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه 
مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض آقاي نریمان معین و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.19832 
مورخ 96.11.14 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 181.06  2.25
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/12 1/96/23422 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
معین  اول

1-1-10113-53-1-0-0 109
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 93 مورخ 1394/07/08 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 602.2 مترمربع  و گواهی عدم خالف به شماره 295812 مورخ 1396/07/01 در 
حد اسکلت و اجراي سقف طبقه سوم صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده مالک اقدام به احداث یک طبقه مازاد در 

طبقه چهارم به سطح 181.06 مترمربع نمودند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد و اینکه نامبرده رضایت کلیه مالکین مشاع را جلب 

نموده لذا با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، به مبلغ  14448000(چهارده میلیون 
و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 6.02  2
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23423 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن خ 

 176
ساختمان رز 

طبقه دوم

1-1-10418-12-1-4-0 109
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان در طبقه دوم ساختمان 3 طبقه (در 6 واحد) که داراي پروانه و پایانکار می باشد. 

مالک قطعه موصوف و سایر قطعات غربی بدون مجوز اقدام به تبدیل پاسیو به بناي مفید به 
.سطح 6.02 مترمربع در هرطبقه باقدمت سال 90 نموده اند

درخصوص سایر قطعات نیاز به تهیه گزارش جداگانه و ارسال آن به کمیسیون ماده صد 
.میباشد

مراتب با توجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم می گردد

109
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

3316039(سه میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و  سی و  نه) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 109.17  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23424 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور 

(نرسیده به 
پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

) کوچه 
بهارستان 

 اول

1-2-10488-155-1-0-0 109
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

33,934,950(سی و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  چهار هزار و  نهصد و  پنجاه) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 37.24  2
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 45,562,500
(چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 50  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه دو اشکوبه ویک باب مغازه جداساز در حیاط بصورت 
دو واحد راه جدا فاقد پروانه و خالف ساز می باشد جهت بررسی میزان زیربنا نیاز به ارائه 
نقشه برداري از وضع موجود می باشد متقاضی مدعی است که ملک داراي پروانه می باشد 
طی بررسی بعمل آمده ملک مذکور قبال با ملک مجاور بصورت یک قطعه و نسقی بوده و 
پروانه اخذ نموده است  لکن در زمان پایانکار تفکیک گردیده و عرصه خالی از اعیان به 

ایشان انتقال یافته همچنین در پایانکار صادره براي ملک مجاور، قید گردیده که مساحت 
. عرصه قطعه مذکور از 208مترمربع به 134.30مترمربع کاهش یافته است

: برابر نقشه ارائه شده تخلفات بشرح ذیل می باشد
. مساحت عرصه موجود طبق نقشه برداري 90.97 مترمربع می باشد

ساختمان مذکور بصورت دو اشکوبه شامل دو واحد مسکونی و یک باب مغازه کال بدون مجوز 
. می باشد

. زیربناي واحد مسکونی در همکف بسطح 69.93 مترمربع می باشد
احداث یک باب مغازه در حیاط متصل به اعیان بسطح 11.40مترمربع مازاد بر تراکم

. زیربناي واحد مسکونی در طبقه اول 76.48 مترمربع می باشد
طبق ضوابط جاري بسطح 37.24 مترمربع مازاد بر تراکم و بسطح 109.17 درحد تراکم - در 

 .کاربري مجاز -  و 11.40مترمربع مازاد بر تراکم بصورت تجاري می باشد
کسري پارکینگ طبق ضوابط سال وقوع 2 باب

مصالح بلوك و آجر و سقف بتنی و قدمت همکف با استناد به فیش برق ارائه شده 1380 و 
.طبقه اول و مغازه سال 1386می باشد
 مساحت موجود عرصه 90.97مترمربع

ملک مذکوربرابر خط پروژه 3-1 مورخ 95/08/17 بسطح حدود 4 مترمربع در تعریض قرار  
. دارد که در 2.50 مترمربع آن اعیان مغازه واقع گردیده است

حالیه برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون در صورت حذف مغازه میزان مازاد بر تراکم 
11.40مترمربع کاهش خواهد یافت و کماکان  2 باب کسري پارکینگ  براي واحد هاي 

.مسکونی خواهد داشت . مراتب جهت صدور دستور تقدم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2/5  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 2,307,900,000(دو میلیارد و  سیصد و  هفت میلیون 
و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 274.75  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/15 1/96/23425 تجدید 
نظر

گلسار 124  
نبش بهار 6

1-1-10393-9-1-0-0 109
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

سایر 738.96  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 113148000(یکصد و  سیزده میلیون و  یکصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 67.35  0.5
 

3360000  , 1396 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 4 مورخ 96/03/29 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 

زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 989.52 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 54.20 مترمربع که از بابت 39.79 مترمربع در همکف داراي  -
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد.بنابراین 

.مجددا داراي 14.41 مترمربع اضافه بنا میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.66 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات به سطح 36.88 مترمربع (هر  -
طبقه 9.22 مترمربع)

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 216.80 مترمربع (هر طبقه 54.20 مترمربع) -
اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی به سطح 13.47مترمربع در همکف و 53.88 -

مترمربع در طبقات
با پیشرفت عملیات ساختمانی و با توجه به عدم صدور پروانه مرحله دوم داراي بناي در  -

 .حد تراکم به سطح 738.96 مترمربع بوده که تخلف ساختمانی محسوب میشود
 حذف سایبان همکف به سطح 9.32 مترمربع 

کاهش سطح زیرشیروانی با توجه به حذف انباري ها به مقدار 61.24 مترمربع
داراي کسري فضاي سبز به سطح 31.06 مترمربع و کسري فضاي باز به سطح 71.52 مترمربع

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

109
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 283,836,000(دویست و  

هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  سی و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 168.95  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/12/12 1/96/23426 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان 

توحید - 
کوچه پشت 

 کارواش

1-1-10166-29-1-0-0 109
8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 

آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  2055790800(دو میلیارد و  پنجاه و  پنج میلیون و  
هفتصد و  نود هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 271.93  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23426 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان 

توحید - 
کوچه پشت 

 کارواش

1-1-10166-29-1-0-0 109
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد و اما درخصوص 

اعتراض شهرداري به راي صدرالذکر از حیث پایین بودن ضرایب و اعمال تشدید 
جرایم متعلقه باتوجه به مراتب فوق الذکر و اعمال ضرایب به شرح مذکور و اینکه 
اعتراض بعمل آمده موجه و مدلل نیست لذا حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و 

اعالم می گردد. 

سایر 99.72  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري و اتمام کار که 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 293 مورخ 1393/12/13 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت  در 
3 واحد مسکونی  و به مساحت کلی 586.64 مترمربع صادر شده  که حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 44.84 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.84 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 44.84 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 44.84 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 61.81 مترمربع که از این مقدار به مساحت 16.97 -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

اضافه بنا در زیر شیروانی به  مساحت 30.76 مترمربع که از این مقدار به مساحت 17.76  -6
مترمربع بصورت احداث چهار باب انباري در زیر شیروانی و به مساحت 13 مترمربه بصورت 

.احداث راهرو می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 168.95 مترمربع در  طبقات  در زمان صدور پروانه  -7

.می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
تعداد واحد ها از 3 واحد طبق پروانه به 4  واحد افزایش یافته است  ولیکن برابر با  -9

بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد  در طبقه چهارم  داراي مابه التفاوت به سطح 
..99.72 مترمربع  می باشد

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده  نشده است..مراتب 
.جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

109
8

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مصطفی محمدي موضوع گزارش شهرداري منطقه 1
 رشت بشرح بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 38.84 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 120404000(یکصد و  بیست میلیون و  چهارصد و  

چهار هزار )  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 38.84  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 1/96/23428 بدوي فخب  نبش  
4

1-1-10656-13-1-0-0 109
9
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه روستایی تجاري مسکونی به شماره 0601040816 مورخ 1392/06/10 به صورت 1 طبقه 

روي مغازه با زیر بناي کل 141.04 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
نازك کاري بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي مغایرتهایی به شرح ذیل 

:نسبت به پروانه صادره می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 0.26 مترمربع -

 کاهش تجاري در همکف به سطح 1.20 مترمربع -
حذف بالکن تجاري در نیم طبقه به سطح 10 مترمربع و تبدیل و توسعه آن به واحد  -

.مسکونی داراي ما به التفاوت به سطح 34.04 مترمربع می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.80 مترمربع -

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/11/26 به سطح 18.61 مترمربع از اعیان احداثی در  
.حد شمال به  خیابان 20 متري و در حد غرب به کوچه 8 متري در تعریض می باشد

ضمناً با توجه به نامه بخشداري مرکزي رشت مورخ 1396/12/02 ، پروانه فوق از دهیاري 
.فخب به شماره 0601040816 مورخ 1396/06/10دریافت گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

109
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ5,827,752,000(پنج میلیارد و  

هشتصد و  بیست و  هفت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 578.15  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/12/19 1/96/23429 بدوي گلسار 
خ127

ساختمان 
اطلس

1-1-10581-10-1-0-0 1100

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
272,949,600(دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 162.47  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 435 مورخ 94/12/27 
بصورت 5 طبقه روي پیلوت با رعایت دومتر عقب سازي در طبقه پنجم و با زیربناي 

..3499.20 مترمربع صادرگردیده است
عملیات ساختمانی اجراي سفتکاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 

:.ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 86.66 مترمربع -1

 افزایش درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 86.66مترمربع جمعآ بسطح 346.64 مترمربع-2
 افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 86.66 مترمربع-3

افزایش بنا در طبقه پنجم بصورت عدم رعایت 2متر عقب سازي بسطح 30.20 مترمربع-4
کاهش سایبان درهمکف جهت پارکینگ بسطح 39.99 مترمربع (عدم رعایت سایبان)-5

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 1.76 مترمربع-6
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 1-4 هرکدام 3.03 مترمربع که -7

جمعآ بسطح 12.12 مترمربع
 افزایش زیربناي انباري در زیرشیروانی بیش از مساحت 5متر بمقدار 14.11مترمربع-8

کاهش زیربنا در زیرشیروانی بمقدار 12.62مترمربع-9
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد .. نماسازي بصورت نما سنگ اجرا شده است-10

حالیه  باتوجه به عدم آماده سازي پیلوت آزمایش درمحل درهنگام بازدید پایانکار الزامی -11
...و قابل به بررسی خواهد بود

الزم بذکراست تعداد واحد مسکونی افزایش نیافته لذا یکی از واحد ها بیش از 180 -12
مترمربع بوده لذا دو واحد پارکینگ براي هر واحد نیاز بوده که جمع کل پارکینگ هاي مورد 

..نیاز 30 واحد میباشد
باتوجه به عدم جانمائی پارکینگ حاشیه براي یک واحد و نصب درب هاي پارکینگی -13

بیش از حد مجاز لذا داراي پنج واحد کسري پارکینگ مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي 
تعلق داشته که باتوجه به سوابق پرداخت تزاحمی در هنگام صدور پروانه به تعداد دو واحد 

...کسري پارکینگ لذا حالیه داراي سه واحد کسري پارکینگ جهت عوارض میباشد
درهنگام صدور پروانه بمقدار 162.47 مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته -14

..است
..کسري فضاب باز بسطح 84.62 مترمربع دارد -15

/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

1100
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

تجدید نظرخواهی مالک نسبت به دادنامه بدوي وارد و موجه نمی باشد زیرا راي 
صادره صحیحا و خالی از منقصت قانونی اصدار یافته و خدشه اي بر مبانی و ارکان آن 

متصور نمی باشد و با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر از عدم پیگیري مالک (با 
وصف ابالغ اخطاریه از طریق کمیسیون ماده صد شهرداري)، تخلف نامبرده در تبدیل 
سوئیت به واحد آموزشی، بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لذا با رد اعتراض، دادنامه بدوي مبنی بر اعاده به وضع سابق (بند 24 ماده 55 

قانون شهرداري) را عینا تایید می نماید. 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

200  0
 

70000 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1396/12/16 1/96/23436 تجدید 
نظر

کوي  
فالحتی  

یارمحمدي

1-2-10281-15-1-0-0 1101

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe حتراماً مکان تعرفه شده توسط نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی، به صورت  
یکباب خانه ویالیی  به مساحت عرصه 416 متر مربع و داراي اعیانی به سطح تقریبی 200 

متر مربع می باشد،از بابت اعیانی داراي بالمانع شماره 1/33/9261 مورخ 72/7/27 میباشد 
حالیه برابر با وضع موجود مالک از ملک خود به صورت آموزشی ( دبستان غیر انتفاعی 
)استفاده می کند ، قدمت تاسیس دبستان به طور تقریبی 5 سال می باشد.برابر طرح 

تفصیلی کالً در مسیر خیابان احداثی آتی قرار دارد. با توجه به عدم امکان بررسی دقیق 
تخلفات ،بررسی دقیق موارد تخلف و کسري پارکینگ  و میزان عقب نشینی پس از ارائه 

مدارك و نقشه برداري از سوي مالک  با ذکر مساحت ها ي دقیق ( مساحت ها ي ذکر شده 
در گزارش تقریبی می باشد )و اجازه ورود به ملک قابل به بررسی خواهد بود.  مراتب جهت 

.صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
باتوجه به تبدیل بناي مسکونی به آموزشی و اینکه رفتار نامبرده برخالف بند 24 ماده 

55 قانون شهرداري ها می باشد، از طرفی صدور راي مبنی بر تخریب بنا منطبق با 
موازین قانونی نمی باشد لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداري ها، پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا نسبت به تعطیلی محل کسب و 
اعاده به وضع مسکونی، مراعات گردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

521.94  0
 

303750  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 1/96/23437 تجدید 
نظر

گلسار 167 
 -فرعی اول

1-1-10152-31-1-0-0 110
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده یکبابخانه مسکونی بمساحت420مترمربع که داراي سند انتقالی سال 80
میباشد.حالیه ازمکان مورد نظر بصورت مدرسه (پیش دبستانی و آمادگی) مورد استفاده 
قرارمیگردد که طبق سوابق کارشناسی قبلی داراي افزایش بنا بسطح50.97 مترمربع به 

جهت احداث سرویس بهداشتی و کالس درس وبوفه درمحوطه حیاط میباشد که در صورت 
هرگونه مغایرت احتمالی، پس از ارائه نقشه برداري از وضع موجود توسط مالک، متعاقباً 
اظهارنظر می گردد. ضمنآ جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه یک نسخه از خط 

پروژه 1164که در شیت شهري ثبت گردیده ودر منطقه موجود نیست میباشد.مراتب جهت 
.دستورات مقتضی بحضور ارسال میگردد

همچنین در خصوص کسري پارکینگ، با توجه به توضیحات ارائه شده در تحلیل  *******
خالف ساختمان، پس از صدور راي کمیسیون محترم ماده صد متعاقباٌ اظهارنظر خواهد 

******.شد

110
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 2037504000(دو میلیارد و  سی 

و  هفت میلیون و  پانصد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 303.2  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 1/96/23439 بدوي گلسار  
انتهاي 

خ122 سمت 
 راست

1-1-10427-4-1-0-0 110
3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  168000000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد  راي به جریمه به مبلغ386820000(سیصد و  هشتاد و  شش 

میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 46.05  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 271 مورخ 1394/12/18 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 591/62 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده وعملیات 

: اجرایی در حد نازك کاري بوده و بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 44/03 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 50/53 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 170/01 متر مربع (هر طبقه 56/67 متر مربع)-3

توضیح اینکه قسمتی از مساحت مذکور در هر طبقه بمیزان 6/14 متر مربع مربوط به احداث 
.کنسول غیر مجاز بسمت معبر میباشد

حذف زیر شیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه پنجم به کسر راه پله و آسانسور -4
بمساحت 46/05 متر مربع بهمراه تراس غیرمسقف اختصاصی بمساحت 38/63 متر مربع

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-5
تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-6

.داراي رأي کمیسیون مورخ 1396/12/12 میباشند
همچنین داراي اضافه بناي همزمانساز بصورت توسعه راه پله و آسانسور بمساحت 8/42 متر 

مربع و خارج از تراکم بمساحت 160/56 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی و 
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/65 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع 

.در همکف میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي  تقدیم میگردد

110
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ445,636,800(چهارصد و  چهل و  پنج 

میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.21  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23442 بدوي گلسار  
انتهاي خ 

92 بن بست 
پنجم

1-1-10055-25-1-0-0 110
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  165 مورخ  96/10/30 با زیر بناي کل  632.59 مترمربع در 3.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي ستون همکف می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه 

بنا بسطح  44.21 متر مربع می باشد. اضافه بنا بدون در نظر گرفتن سایبان پارکینگ 
محاسبه گردیده است. درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور 

.دسترو تقدیم می گردد

110
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 175,778,400(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  
هفتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 104.63  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23460 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
صفاري  

فوالدلوچهار
م

1-2-10069-14-1-0-0 110
5

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
2.75 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ  

3370012800(سه میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 364.72  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 360 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 12 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم بهمراه 
زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1508/55 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی  به اتمام رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 63/86 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 191/58 متر مربع (هر طبقه 63/86 متر مربع)-2
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 101/31 متر مربع (از این مقدار بمساحت 37/45 متر -3

مربع بصورت عدم رعایت 2 متري عقب سازي)
توسعه راه پله به بام بمساحت 7/97 متر مربع-4

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 104/63 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5
اعطایی

توضیح اینکه بمساحت 69/93 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین فضاي 
.سبز تأمین گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

110
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 

1) جریمه بمبلغ 830,610,800(هشتصد و  سی میلیون و  ششصد و  ده هزار و  
هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 252.39  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23461 تجدید 
نظر

خمسه   
بازار کوي 

 امام حسین

1-1-10340-23-1-0-0 110
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

جریمه رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 119.21  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/12/19 1/96/23461 تجدید 
نظر

خمسه   
بازار کوي 

 امام حسین

1-1-10340-23-1-0-0 110
6

سایر رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 25 3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  142 مورخ  92/6/12 با زیر بناي کل  436.55 مترمربع در 4.5 طبقه و در 4 واحد 

مسکونی صادر گردیده که دو بار نیز تمدید گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.65 مترمربع -1

احداث سایبان جداساز و غیر همگن با مصالح فلزي بسطح 8.14 متر مربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 166.60 مترمربع (  -3

هر طبقه 41.65 متر مربع)
احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 36 متر مربع که از این مقدار بسطح 6.18 متر مربع  -4

.مشمول عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
در هنگام صدور پروانه بسطح 119.21 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -5

اند ( تبصره 7)
داراي یک واحد کسري پارکینگ بوده که در صورت موافقت با سایبان در بند2  رعایت  -6

.پارکینگ می گردد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
*** عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداریست ***

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1392316800(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  دو میلیون و  
سیصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 207.19  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/19 1/96/23469 بدوي استادسرا   
نشادپور

1-2-10229-7-1-0-0 110
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ587.05متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 62مورخ 1396/06/21

مبادرت به احداث بصورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا 

به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 587.05  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23469 بدوي استادسرا   
نشادپور

1-2-10229-7-1-0-0 110
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  62 مورخ 96/06/21 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کل 646.74
مترمربع می باشد و تاکنون پروانه مرحله دوم دریافت ننموده اند .  هم اکنون عملیات 

ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی طبقه اول می باشد  و برابر 
 : نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 40.41 مترمربع با توجه به حذف سایبان (2.63مترمربع ) ضمنا  -
با توجه به عدول از ضوابط پروانه برابر بند 22 متراژ پروانه بسطح 117.41مترمربع بصورت در 

.حد تراکم به کمیسیون اعالم می گردد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح  161.64 مترمربع (هر کدام  40.41 مترمربع )ضمنا  -
با توجه به عدول از ضوابط پروانه برابر بند 22 متراژ پروانه بسطح 469.64 مترمربع بصورت 

.در حد تراکم به کمیسیون اعالم می گردد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.82 مترمربع و در  -

مجموع طبقات بسطح  1.32 مترمربع (هر طبقه 0.33 مترمربع )
کاهش بنا در زیر شیروانی  بسطح 33.93 مترمربع با توجه به حذف انباري و انتقال آن به  -

 همکف
بسطح 45.34 مترمربع کسري فضاي باز و بسطح 35.20 مترمربع کسري فضاي سبز دارند -

 .
. رعایت 4 باب پارکینگ تا این مرحله می گردد -

. اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط جاري الزامیست -
حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله دوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می   

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیداحمد اشرف نیا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 36.5 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

2.25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 275940000(دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  
نهصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 36.5  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23471 بدوي انتهاي 
کوچه 

فالحتی 
زمینهاي 
آزادگان 

بلوك 65 
ردیف10

1-2-10355-48-1-0-0 110
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 163 مورخ 1396/10/28 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 316.1 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 36.5 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را 
.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 1,708,800(یک 

میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 89.  2
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23474 بدوي بیستون  
-کوچه  

احساندوس
ت -  بن 

بست عادلی

1-2-10374-30-1-0-0 110
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ648,950,400(ششصد و  چهل و  

هشت میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 96.57  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك کاري  که داراي پروانه  احداث بناي مرحله 
دوم به شماره 104  مورخ 1396/08/13  بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 514.68 مترمربع صادر شده که 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف و طبقات و به شرح زیر 

:می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 16.70 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 16.70 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 16.70 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 16.70 مترمربع -4

. کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.27 مترمربع -5
.داراي انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 0.89 مترمربع می باشد -6

کاهش مساحت راه پله و آسانسور در همکف و طبقات و افزایش آن به بناي مفید به  -7
مساحت 29.77 مترمربع . ( همکف به مساحت 7.15 مترمربع و طبقات به مساحت 22.62 

 مترمربع .( هر طبقه 7.54 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 6.33 مترمربع می باشد . فضاي سبز تامین می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

110
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف راي به جریمه به مبلغ231,537,600(دویست و  سی و  یک 

میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 22.97  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23475 بدوي گلسار - 
خیابان 104 

- کوچه 
 سیکاس

1-1-10374-34-1-0-0 1110

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اجراء فونداسیون و اجراء 
میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره   102
 مورخ 1396/08/08 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در  1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

. 468.16 مترمربع می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 

.22.97 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

1110

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 181,117,500(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  هفده 
هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 38.95  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/16 1/96/23480 اصالح
ي 

بدوي

استاد سرا   
ستوده

1-2-10030-90-1-0-0 1111

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ187.8متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 200مورخ 1395/12/28

مبادرت به احداث بصورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا 

به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 187.8  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  200 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  292.99 مترمربع در 2.5 طبقه و 
در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اجراي ستون طبقه همکف به استناد 
نقشه برداري ارائه شده بسطح 14.57 متر مربع داراي توسعه بنا بوده که از بابت آن داراي 

راي بدوي مورخ   96/8/13 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي می باشد. حالیه مالک 
قبل از صدور پروانه مرحله دوم اقدام به احداث بنا تا مرحله نازك کاري نموده است. به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 16.61 متر مربع که از این مقدار بسطح 14.57 متر مربع داراي  -1

 .سوابق پرداختی بوده و بسطح 2.04 متر مربع داراي اضافه بناي یکدست ساز می باشد
اضافه بنا در طبقات اول و دوم  در مجموع بسطح 33.22 متر مربع هر کدام بسطح 16.61  -2

 متر مربع
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.23 متر مربع و در طبقات اول و  -3

دوم  جمعاً بسطح 2.46 متر مربع (هر کدام بسطح 1.23 متر مربع)
اضافه بناي داخل تراکم بسطح 187.8 متر مربع با توجه به اینکه پروانه مرحله دوم هنوز  -4

.صادر نگردیده است
.داراي  کسري فضاي بازبسطح 7.15 متر مربع بوده و فضاي سبز رعایت می گردد -5

.ضمناً زیر شیروانی بسطح 16.56 متر مربع کاهش یافته است -6
.رعایت پارکینگ می گردد

.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

.درخواست صدور پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

1111

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مرتضی پورعلی کویخی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر احداث یکباب مغازه به مساحت 24.82 مترمربع ، 
یکباب مغازه بصورت تعمیرگاه که داراي سیابان فلزي به مساحت 51.98 مترمربع و 

محوطه تجاري به مساحت 99.97 مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و 
تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 911000000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه 
کارشناسی به شماره 252622 مورخ  96.12.13 به مبلغ 182200000(یکصد و  هشتاد و  

دو میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 176.77  0
 

1000000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23482 بدوي جاده انزلی 
خ عرفان  

ك عرفان 6
 درب 5

1-1-10291-17-1-0-0 111
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین برابر 
نقشه برداري ارائه شده به سطح 176.77 مترمربع که مالک بدون مجوز اقدام به احداث دو 

:باب مغازه با قدمت سال 87 به شرح ذیل نموده است
 یک باب مغازه به سطح 24.82 مترمربع با فعالیت قصابی-

یک باب مغازه به صورت تعمیرگاه اتومبیل که داراي سایبان فلزي به سطح 51.98 مترمربع -
 و محوطه تجاري به سطح 99.97 مترمربع

.الزم به ذکر است تعمیرگاه داراي سرویس بهداشتی و دفترکار در زیر سایبان میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
.به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/11/01 به سطح 1.69 مترمربع عقب نشینی دارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 

به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
10,700,800(ده میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 133.76  0.1
 

800000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23490 بدوي خ شهید 
نوروزي 

کوچه پنجم

1-1-10639-18-1-0-0 111
3

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 9,340,000(نه 

میلیون و  سیصد و  چهل هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 9.34  1.25
 

800000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده یک باب خانه 1.5 اشکوبه در  یک واحد مسکونی برابر سند 140.40 مترمربع 
و داراي  اعیان خالفساز بسطح کل 143.10 مترمربع بصورت آجري و با قدمت سال 1371 می 

. باشد .برابر خط پروژه 12-96/12/02 فاقد عقب نشینی است
 عرصه  140.40مترمربع

 R111 طبق اظهارنظر واحد خط پروژه کاربري
%سطح اشغال مجاز 70 % ---------مورد استفاده  76.65
 %تراکم مجاز پایه 140 % ----------مورد استفاده  76.65

 تعداد طبقات مجاز 2   ------------مورد استفاده  1.50 طبقه
. بسطح  133.76مترمربع در حد تراکم و بسطح 9.34  مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ می گردد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

111
3

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد

سایر 185.75 1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد 1396/12/19 1/96/23496 بدوي رشتیان  
کوچه 

بهداري 
-باالترازپار
ك میثم ك 

58

1-2-10126-32-1-0-0 111
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,520,353,600(یک میلیارد و  

پانصد و  بیست میلیون و  سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 488.06  2
 

1560000  , 1391 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 335 مورخ 
1391/08/01به صورت 6 طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  1179.68 

مترمربع می باشد که در زمان اجراي اسکلت بدلیل اختالف بین شرکاء پروژه متوقف مانده و 
توسط مالکین جدید خریداري شده و با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط ایشان داراي 
مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل منی باشد ، توضیح اینکه در زمان اجرا بصورت 
5 طبقه روي پیلوت در ده واحد مسکونی اجرا گردیده است . حالیه عملیات ساختمانی در 
حد اجراي نماسازي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 

:نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 70.32 مترمربع -

 احداث سایبان با مصالح غیر همگن در همکف بسطح 3.52 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح  351.60 مترمربع ( هر طبقه  70.32  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 12.12 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 1تا 5 بسطح 50.50 مترمربع
کاهش سطح راه پله به بام به سطح  16.14مترمربع -

 حذف طبقه 6 بسطح 163.08 مترمربع -
افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 10 واحد که برابر ضوابط جاري با احتساب واحد -

کوچکتر در هر طبقه بسطح 37.15 مترمربع و در مجموع 5 طبقه بسطح 185.75 مترمربع  
. مشمول ماب التفاوت افزایش واحد می گردد

برابر ضوابط پروانه رعایت پارکینگ گردیده است .ضمنا پارکینگ ها در زمان پایانکار نیاز  -
.به جانمایی عملی دارد

رعایت ضوابط آتش نشانی اعم از ایستگاه مشترك و یا راه پله فرار تازمان پایانکار  -
. الزامیست

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

111
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

592,636,800(پانصد و  نود و  دو میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.19  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 1/96/23499 تجدید 
نظر

رشتیان ك  
49  

1-2-10234-263-1-0-0 111
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,616,000(هفتاد و  هفت میلیون و  

ششصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.2  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی با استفاده از ماده واحده  بشماره 94/12/04-235  
بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کل 
555.34 مترمربع می باشد که دو بار تمدید شده و عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
اسکلت آجرچینی طبقه اول و فاقد سربندي است و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

: مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 18.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 54.27 مترمربع (هر کدام  18.09 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح  5.28 مترمربع  -

(هرطبقه 1.76 مترمربع )
کاهش بنا در زیر شیروانی  بسطح  0.77 مترمربع ضمنا بسطح 10.55 مترمربع اضافه بناي  -

. تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
. رعایت سه باب پارکینگ می گردد -

در هنگام صدور پروانه بسطح 46.20 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (تبصره 7 -
( 

پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد حالیه تقاضاي  صدور 
گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره کمیسیون ماده صد  را دارند . مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 

1.5) جریمه بمبلغ 820,512,000(هشتصد و  بیست میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 162.8  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/12/19 1/96/23502 تجدید 
نظر

بیستون 
صفاري  بن 
بست نجفی

1-2-10043-87-1-0-0 111
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 119 مورخ 
1395/12/09 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 
 vزیربناي 1035/7 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبال
بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 30/10 متر مربع (در مرحله اجراي فونداسیون) داراي رأي 

.کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/03/27 و پرونده در واحد خالف میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 11/46 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 132/66 متر مربع (هر طبقه 44/22 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 40/91 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/17 متر مربع و طبقات -4

3.2.1 بمساحت 9/51 متر مربع (هر طبقه 3/17 متر مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده)
الزم به ذکر است که بمساحت 6/68 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین 

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
(الزم به توضیح است که با توجه به جانمایی فضاي سبز در سایت پالن ارائه شده بمساحت 

43 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند.)
.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 298635 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است ******

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/19 1/96/23503 تجدید 
نظر

خیابان 
معلم- 
کوچه 

فالحتی 
-بن بست 

 نوري

1-2-10255-23-1-0-0 111
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 68.68  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 

بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 00(صفر) ریال تایید می نماید

جریمه 3.01  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي احداث سایه بان، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,443,600(یازده میلیون و  چهارصد و  چهل و  سه 

هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 9.38  1
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 495 مورخ 1394/12/27 بصورت چهار 
طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی  به انضمام زیرشیروانی(انباري) و به مساحت کلی 
797.40 مترمربع صادر که حالیه  با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 
10.50 مترمربع طبق پروانه)  از بابت اضاقه بنا در همکف و طبقات تا مرحله اسکلت طبقه 
آخر ( طبقه چهارم) و فاقد سربندي داراي سوابق کارشناسی و راي کمیسیون ماده صد به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.45 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 36.45 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 36.45 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 57.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 21.30 -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متري عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 44.52 مترمربع در همکف و طبقات ( 4.26   -6
مترمربع در همکف و 40.26 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
حالیه با توجه به بازدید مجدد ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد که با توجه به نقشه 

:برداري مجدد داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و  چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38  -1
مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
تعداد واحد مسکونی از 6 واحد طبقه پروانه به 8 واحد افزایش یافته است و برابر با  -2

بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات سوم و چهارم 
داراي مابه التفاوت به سطح 44.99  مترمربع در طبقه سوم و 23.69  مترمربع در طبقه 

..چهارم و در مجموع دو طبقه بسطح 68.68  مترمربع می باشد
.داراي اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع می باشد - 3

الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب یک درب 4 متري در حد 
شرق بوده که حالیه درب سواره رو حد شرق  به 4.70 متر افزایش یافته که یک و واحد 

. کسري پارکینگ  مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گیرد

111
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



از بابت مرحله دوم کارشناسی داراي آراي تجدید نظر به شماره 1/96/23503 مورخ  ))
1396/12/19 و 1/96/23630 مورخ 1396/12/23 مبنی بر صدور جریمه می باشد ولیکن در 

قسمتی از  گزارش کارشناسی مرحله دوم  (  احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و 
 چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38 مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد 

و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد.)   در راي 
تجدید نظر هم مبادرت به صدور جریمه سایبان به مساحت 9.38 مترمربع و هم جریمه 

.کسري پارکینگ با مساحت 25 مترمربع نموده اند
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 479,337,600(چهارصد 
و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 285.32  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/12/19 1/96/23505 تجدید 
نظر

رشتیان -   
نرسیده به 
فلکه جهاد 

شهرك 
بهزیستی-ق
 طعه چهارم

1-2-10458-6-1-0-0 111
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

290905500(دویست و  نود میلیون و  نهصد و  پنج هزار و  پانصد) ریال تایید می 
نماید.

جریمه 71.9  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  480 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1249.36 مترمربع در 4.5 طبقه  و در 8 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح 

:زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 6.28 مترمربع -1
توسعه سایبان جهت پارکینگ بسطح 4.14 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 18.84 مترمربع ( هر  -3
طبقه 6.28 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 42.64 متر مربع در  طبقه چهارم که از این مقدار  -4
 .بسطح 36.03 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

در هنگام صدور پروانه به سطح 26.42 متر مربع در همکف و بسطح 258.9 متر مربع در  -5
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد 
.راه پله به بام بسطح 5.81 متر مربع کاهش یافته است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

111
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 935,155,200(نهصد و  سی و  پنج میلیون و  یکصد 
و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 278.32  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/23506 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 
روبروي 

دبیرستان 
غیر انتفاعی 

  صائب

1-1-10250-3-1-0-0 111
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

سایر 568.58  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 420,000,000(چهارصد و  بیست میلیون ) ریال در این بند عینا 

تایید میگردد .

جریمه 125  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/23 1/96/23506 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 
روبروي 

دبیرستان 
غیر انتفاعی 

  صائب

1-1-10250-3-1-0-0 111
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 958,540,800(نهصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  

پانصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 285.28  1
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 15 مورخ 1395/05/14 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 657.89 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
:نقشه معماري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 69.58 مترمربع -
اضافه بنا درطبقات اول تا سوم به سطح 208.74 مترمربع (هرطبقه 69.58 مترمربع) -

احداث دو طبقه مازاد به صورت یک واحد دوبلکسی که تعدادي از ستون ها فلزي و تعداي  -
بتنی میباشد (طبقه چهارم به سطح 205.60 مترمربع و طبقه پنجم به سطح 104.18 مترمربع 
که از این مقدار به کسر راه پله و آسانسور به سطح 285.28 مترمربع خارج تراکم میباشد )
داراي بناي احداثی در حد تراکم به سطح 568.58 مترمربع تا این مرحله که باتوجه به  -

عدم دریافت پروانه مرحله دوم برابر ضوابط طرح تفصیلی جزء تخلفات ارسالی به کمیسیون 
.ماده صد خواهد بود

تا این مرحله با توجه به جانمایی پارکینگ ها، 3واحد پارکینگ مورد تایید میباشد بنابراین -
.5 واحد کسري پارکینگ دارد

داراي کسري فضاي باز به سطح 60.20 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 21.69 مترمربع 
.میباشد

در صورت ارائه نقشه برداري، متراژ مفید واحدها و تعداد کسري پارکینگ قابل بررسی "
"خواهد بود

مراتب باتوجه به درخواست پروانه مرحله دوم جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
327,264,000(سیصد و  بیست و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و  چهار هزار ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 194.8  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23508 بدوي دیلمان 
شهرك امام 
  علی (ع)

1-1-10280-54-1-0-0 112
0

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,465,988,000(دو میلیارد و  
چهارصد و  شصت و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 293.57  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 395 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/11 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 58/49 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 233/96 متر مربع (هر طبقه 58/49 متر مربع)-2
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 194/8 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -3

اعطایی
توسعه راه پله به بام بمساحت 1/12 متر مربع-4

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 3 واحد-5
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(توضیح اینکه درب ورودي سواره رو تاکنون اجرا نگردیده است.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ988,596,000(نهصد و  هشتاد و  

هشت میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 117.69  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23517 بدوي بلوار شهید  
انصاري 

گلباغ نماز   
 مهرآیین

1-1-10434-23-1-0-0 112
1

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  
شش میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه (مرحله اول) شماره 49 مورخ 1395/08/04 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

1008/56 متر مربع و پروانه مرحله دوم به شماره فوق الذکر مورخ 95/10/04 صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی سفتکاري میباشد

حالیه برابر نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود داراي افزایش بنا درهمکف 
:.وطبقات جمعآ بسطح 81.80 مترمربع خارج طول 60% ومازاد برتراکم بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنا درهمکف بسطح 5.08 مترمربع-1
 افزایش بنا درطبقات 1-4 هر کدام بسطح 19.18 مترمربع و جمعآ بسطح 76.72 مترمربع-2
کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي داخلی بناي مفید درهمکف بسطح 9.45 مترمربع-3
کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي داخلی بناي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح  -4

6.61 مترمربع جمعآ بسطح 26.44 مترمربع
..مشمول نما ومنظر میگردد-5

 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بسطح 13.55 مترمربع-6
کاهش در راه پله به بام در طبقه 5 بسطح0/03مترمربع-7

باتوجه به زیربناي مفید واحد طبقه چهارم بیش از 180 مترمربع بوده لذا داراي دوواحد -8
..پارکینگ مورد نیاز بوده لذا یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد

..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-9
..کسري فضاي سبز بمقدار32.62 مترمربع میگردد-10
...کسري فضاي باز بمقدار18.66 مترمربع میگردد-11

//..مراتب جهت صدور پروانه مرحله سوم و دستورمقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

جریمه رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 216.29  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23521 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ169

1-1-10124-675-1-0-0 112
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 2,085,420,000(دو میلیارد و  هشتاد و  پنج میلیون و  
چهارصد و  بیست هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 249.15  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

جریمه رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 50  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 487 مورخ 1394/12/27 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی و با زیر بناي کل 1176.6 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و 

:آراي کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 33.42 مترمربع -

احداث بناي جداساز در همکف به سطح 6.32 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 5.08  -
مترمربع سرویس بهداشتی مشاعی و به سطح 1.24 مترمربع قسمتی از انباري شماره 3 می 

باشد )
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 104.2 مترمربع ( هر طبقه 26.05 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 49.75 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 23.70  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
احداث یک طبقه مازاد شامل اتاق منضم به طبقه 5 به سطح 34.51 مترمربع ( به کسر زیر  -

شیروانی )
کاهش زیر شیروانی به سطح 16.74 مترمربع ( شامل 1 باب انباري بیش از 5 مترمربع که به  -

سطح 2.51 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )
احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 20.95 مترمربع -

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 216.29 متر مربع ( تبصره 7) -

*********************************************************
***************************************

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

112
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1.25 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ  

314034000(سیصد و  چهارده میلیون و  سی و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 74.77  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23522 تجدید 
نظر

رشت- 
میدان جهاد 

-شهرك 
فرهنگیان- 
کوچه حافظ

1-2-10457-105-1-0-0 112
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 45 مورخ 
1396/05/29 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 416/04 متر مربع 
صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و داراي پروانه مرحله دوم بشماره 

.316078 میباشند
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 17/78 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 53/34 متر مربع (هر طبقه 17/78 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/16 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 2/49 متر مربع (هر طبقه 0/83 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه درب سواره رو تاکنون اجرا نگردیده است

همچنین بمساحت 14/01 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز 
 اجرا نگردیده

(توضیح اینکه طبق فضاي سبز جانمایی شده در پالن معماري بمساحت 2/5 متر مربع 
کسري حد نصاب فضاي سبز دارند.)

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 38,250,000
(سی و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/19 1/96/23523 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 
خیابان 
عرفان 
خیابان 
ترسول 
کوچه 

بهارستان 
بن بست 
 رسولی

1-1-10404-83-1-0-0 112
4

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1 برابر ارزش معامالتی، براي بناي بدون مجوز، به مبلغ  66381600(شصت و  شش 

میلیون و  سیصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 65.08  1
 

1020000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به بازدید میدانی بصورت یک باب خانه ویالئی نسقی 
.با قدمت سال 1395 که بدون مجوز با مصالح بلوکی احداث گردیده است

مساحت عرصه طبق نقشه برداري 79.94 مترمربع و مساحت اعیان احداثی 65.08 مترمربع 
.می باشد

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
.تعریف شده است G213 کاربري عرصه در طرح تفصیلی جدید بصورت

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد گزارش کارشناس واحد خط پروژه که ثبت سیستم شده است : ملک مورد نظر در 
واقع است و  فاقد سند رسمی می باشد  و طراحی معبري براي آن صورت نگرفته  G213 پهنه

است
.کل اعیان خارج تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و مفاصا حساب صادره  بشماره 1/22/109507 مورخ 

89/10/28 از شهرداري منطقه یک رشت ، با توجه به عدم احراز تخلف ضمن  نقض 
راي بدوي   موضوع را قابل طرح ورسیدگی ندانسته و به رد آن اظهارنظر میگردد.

سایر  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1396/12/19 1/96/23524 تجدید 
نظر

مجتمع 
اطلس 

گلسار بلوار 
سمیه- 
مجتمع 
 اطلس

1-1-10581-1-1-17-0 112
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ملک شاکی برابر سند مالکیت به صورت یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول 
(مجتمع اطلس) میباشد مجتمع داراي تخلفات متعدد نظیر احداث 8 سایبان در محوطه به 

سطح تقریبی 100 مترمربع جهت استفاده به عنوان پارکینگ، تفکیک بلوکها با فنس و نصب 
.بدون مجوز درب پارکینگ در یکی از بلوکها و ... میباشد

ملک متشاکی به صورت یک باب مغازه به مساحت 31.5 مترمربع در همکف (مجتمع اطلس) 
میباشد که بدون مجوز اقدام به تخریب بخشی از دیوار غربی به طول 4.50 متر و نصب 

شیشه سکوریت نموده است که شاکی نسبت به این اقدام معترض میباشد.همچنین الزم به 
.ذکر است کف آپارتمان شاکی سقف ملک متشاکی میباشد

.مجتمع داراي پرونده شکایات متعدد جاري در سیستم شهرداري میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد

112
5

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 127.83  1.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 1/96/23528 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی - 
گلستان 4 
- نبش بن 

بست - 
 سمت چپ

1-1-10239-12-1-0-0 112
6

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 343.6  2
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص اعتراض آقاي امیراحمدنژاد حسنی و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.96.6866 مورخ 96.11.14 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 534  مورخ 1391/11/29 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  

.انباري) در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 657.97 مترمربع صادر شده است
مالک پس از اخذ پروانه تا اکنون به شهرداري مراجعه ننموده و ساختمان حالیه در مرحله 

. بهره برداري می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده ساختمان فوق داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف  

:و طبقات و احداث دو طبقه مازاد بر پروانه صادره و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 25.50 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.50 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 25.50 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 25.50 مترمربع -4

حذف زیرشیروانی ( انباري)  در اجراء  و احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  به -5
. مساحت 171.80 مترمربع

. احداث طبقه مازاد دوم در طبقه پنجم به مساحت 171.80 مترمربع -6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و  طبقات به مساحت 13.47 مترمربع .( همکف به مساحت 3.07 مترمربع و طبقات  اول تا 

.سوم به مساحت 10.41 مترمربع ( هر طبقه 3.47 مترمربع ))
. بناي مازاد بر تراکم از بابت برگشت  5 %  تشویقی آسانسور به مساحت 12.35 مترمربع -8
با توجه به تبدیل 6 واحد به 9 واحد مسکونی  و تامین 4 واحد پارکینگ حالیه داراي دو  -9

.واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
حالیه با توجه به نامه دادگاه و دفتر خانه در مورد اخذ پایانکار ، مراتب جهت دستور به 

.حضور تقدیم می گردد

112
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ815,865,600(هشتصد و  پانزده 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 123.43  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 1/96/23529 بدوي علی اباد   
عطائی

1-2-10218-2-1-0-0 112
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه 106 مورخ 1395/11/26 و اصالح پروانه 
مورخ 1396/01/20 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي 719/82 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره 

 برداري بوده و
: برخالف مدلول پروانه بابت 

اضافه بنا در همکف بمساحت 20/13 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 80/52 متر مربع (هر طبقه 20/13 متر مربع)-2

 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 2/83 متر مربع-3
(الزم به ذکر است که بمیزان 2/11 متر مربع از مساحت انباري ها بیش از 5 متر مربع 

میباشد.)
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/59 متر مربع و -4

طبقات 4.3.2.1 بمساحت 16/36 متر مربع (هر طبقه 4/09 متر مربع )
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/23846 مورخ 1397/02/29 و پرونده مختومه 

.میباشند
.توضیح اینکه بمساحت 13/27 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند

طبق نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 3/73 متر 
.مربع میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

112
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,122,875(یک میلیون و  یکصد و  بیست 
و  دو هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 6.91  1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 1/96/23532 بدوي گلباغ نماز- 
شهرك 
شهید 

بهشتی- 
گلستان 8- 
 کوچه بهار

1-1-10374-9-1-0-0 112
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ 
یکباب خانه و محوطه به مساحت 139.20 مترمربع که داراي پروانه و پایانکار به شماره 

.8633 مورخ 1374/07/11 و بالمانع به شماره 1/33/13711 مورخ 1375/08/27 می باشد
متقاضی بعد از دریافت پایانکار و بالمانع فوق الذکر مبادرت به احداث سرویس بهداشتی به 

مساحت 2.96 مترمربع در حیاط خلوت و توسعه قسمتی از طبقه همکف بصورت حمام و 
.سرویس بهداشتی به مساحت 3.95 مترمربع با قدمت سال 1376 نموده است

( الزم به ذکر است که پیلوت قبال به صورت آراشگاه زنانه بوده که حالیه جمع آوري شده 
است.)

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/12/10 ثبت در سیستم الین پروژه ، به مساحت 3.80 

.مترمربع در تعریض می باشد
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد و 

.حالیه خالف جدیدي مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

112
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث طبقات مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 6,975,158,400

(شش میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  
چهارصد)   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 691.98  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 1/96/23536 بدوي 0-0-1-1-10153-1-1 گلسار 169  112
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درطبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 2,100,672,000(دو میلیارد و  یکصد میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 250.08  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 431 مورخ 1393/12/28 و تمدید پروانه مورخ 
1394/12/09 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 9 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)با 
زیر بناي 1464/65 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

: اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 100/36 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 116/76 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بمساحت 353/07 متر مربع (هر طبقه 117/69 -3

متر مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 132/39 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-5
 احداث طبقه هفتم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-6

(توضیح اینکه قسمتی از آن بمساحت 90/12 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی 
میباشد.)

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 98/89 متر مربع اضافه بناي تراکمی -7
.دارند

 داراي آراء کمیسیون مورخ 1395/12/03 و
.مورخ 1396/03/16 و مورخ 1397/02/29 میباشند  

: همچنین مجدداv بابت
اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقه اول بمساحت 6/74 متر مربع (هر طبقه 3/37 -1

متر مربع)
اضافه بناي همزمانساز در طبقات 7.6.5.4.3.2 بمساحت 21/06 متر مربع (هر طبقه 3/51 -2

متر مربع)
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 5/81 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 28/5 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع میباشند که از این مقدار بمساحت 5/81 متر مربع در قسمت توسعه 

.زیرشیروانی لحاظ گردیده است
.همچنین تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 7 واحد کاهش یافته است

.با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/09/13 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *******
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد(طبقه چهارم) راي به جریمه به مبلغ1,928,203,200(یک میلیارد و  

نهصد و  بیست و  هشت میلیون و  دویست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 191.29  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/23 1/96/23537 اصالح
ي 

بدوي

گلسار خ78
  

1-1-10055-26-1-0-0 113
0

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ288,844,800(دویست و  
هشتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می 

گردد.ضمنا راي اولیه با لحاظ راي تصحیحی داراي اعتبار می باشد و ارائه رونوشت 
راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است.

جریمه 53.09  2
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم  طبقه سوم به متراژ 163.10 
مترمربع ، باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 478- 

1394.12.27 مبادرت به احداث بصورت 3 طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر 

کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 163.1 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی احداث بنا مرحله اول به 
شماره 478 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل  3 

واحد مسکونی با زیربناي 713.16 مترمربع می باشد و در مرحله سفت کاري از بابت تخلفات 
ساختمانی بشرح ذیل در مرحله اتمام  بتن ریزي  سقف سوم (سقف طبقه دوم) داراي سوابق 

:در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 26.95 مترمربع که از این مقدار بسطح 15 مترمربع بصورت  -

.سایه کنسول بال استفاده صرفاً جهت اخذ عوارض احداث درآمدي میباشد
افزایش با در طبقه اول و دوم  بسطح 53.90 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 26.95  -

مترمربع میباشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقه همکف به سطح 1.39 متر مربع  و در طبقه اول و دوم در مجموع  
بسطح 1.18 مترمربع که براي هر طبقه 0.59 مترمربع میباشد

الزم به توضیح است با توجه به مرحله ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی بیش از از  -
مرحله فونداسیون، بر اساس  پروانه صادره (پروانه مرحله اول) و همچنین ضوابط آن 

مساحت همکف زمان صدور پروانه بسطح 163.10 مترمربع بعنوان مساحت در حد تراکم  در 
همکف و بسطح 326.20 متر مربع در حد تراکم در طبقه اول و دوم به کمسیون ماده صد 

ارسال گردیده است.ضمناً کسري فضاي باز و همچنین کسري فضاي سبز و نصب درب سواره 
  .رو وارتفاع پیلوت (2.40 متر) در هنگام پایانکار متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

***********************************************////////////////
/////////////*************************************************
************////////////////////////////****************************
*****************************//////////////////////////************

************************************
حالیه طی بازدید بعمل آمده و با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 

سفتکاري و شروع نازك کاري توسط مالک و همچنین افزایش بنا در طبقه سوم و احداث 
طبقه مازاد در طبقه چهارم ، برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد
 مابه التفاوت اضافه بناي همکف بسطح1.24مترمربع -*-

مابه التفاوت اضافه بنا در طبقه اول و دوم بسطح  2.48 مترمربع (هر طبقه 1.24  -*-
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 28.19 مترمربع  ضمنا مساحت طبقه سوم زمان صدور  -*-
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پروانه بسطح 163.10 مترمربع بعنوان مساحت در حد تراکم  به کمسیون ماده صد ارسال 
.گردیده است

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم بسطح 0.68 مترمربع -*-
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 191.29مترمربع -*-

توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 6.35 مترمربع ضمنا بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز  -*-
. انباري در زیر شیروانی بسطح 14.15مترمربع مشمول مازاد بر تراکم می گردد

. رعایت 4 باب پارکینگ می گردد -*-
.بسطح 23.56 مترمربع کسري فضاي سبز دارند -*-

. رعایت فضاي باز می گردد -*-
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 369.22 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 169- 95/12/28 مبادرت 

به احداث بصورت 3.5 طبقه نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، 
مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 369.22 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 1/96/23545 تجدید 
نظر

گلباغ نماز  
خاك 

شناسی   
گلستان 

جنب 
ساختمان 

آریان

1-1-10548-11-1-0-0 113
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه، 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 852,297,600
(هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  دویست و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 126.83  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به 
شماره 169 مورخ 1395/12/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 2  واحد مسکونی و به 
مساحت کلی 478.78 مترمربع می باشد که در مرحله اجراي ستون هاي طبقه همکف با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به 
مساحت 18.37 مترمربع می باشد که از بابت آن داراي راي جریمه  مورخ 96/8/6 کمیسیون 

تجدید نظر ماده صد می باشد که تا کنون پروانه مرحله دوم صادر نگردیده و عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 24.15 متر مربع که از این مقدار بسطح 18.37 متر مربع  -1
داراي سابقه پرداختی بوده و مابه التفاوت بسطح 5.78 متر مربع مشمول خالف جدید می 

.باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 72.45 متر مربع ( هر طبقه 24.15 متر -2

مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 30.28 متر مربع که از این مقدار بسطح 29.79 متر مربع  -3

.مشمول عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل ان به بناي مفید در همکف بسطح  -4

 .3 متر مربع و در طبقات بسطح 15.32 متر مربع می باشد
.رعایت فضاي باز می گردد و بسطح 14.72 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -5

باتوجه به اینکه قبل از صدور پروانه مرحله دوم عملیات ساختمانی تا سفت کاري ادامه  -6
.پیدا کرده لذا بسطح 369.22 متر مربع داراي اضافه بناي داخل تراکم می باشد

رعایت پارکینگ می گردد. درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور 
.بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( برابر نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري بشماره 255936 مورخ 96.12.16 ) معادل 16000000(شانزده میلیون ) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 93.01  0
 

162500  , 1376 توسعه بناي تجاري 1396/12/20 1/96/23547 بدوي روبروي  
پمپ بنزین 
فرزانه کوي 

  کشاورز

1-1-10507-160-1-0-0 113
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین محصور مشتمل بر تعمیرگاه ماشین برابر سند 
ارائه شده  به سطح عرصه 184.90 مترمربع و برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح عرصه 
184.35 مترمربع می باشد. از بابت احداث یک باب کارگاه ( مغازه ) به سطح 14.5 مترمربع 
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و برابر صورتجلسه کمیسیون 
ماده صد مورخ 1376/11/18 اجراي حکم نموده است. مجدداً پس از آن و به استناد نقشه 

:برداري جدید ارائه شده اقدام به تخلف به شرح ذیل نمودند
توسعه مغازه ( کارگاه ) به سطح 5.69 مترمربع -1

 احداث کارگاه تجاري در محوطه با اسکلت فلزي به سطح 81.65 مترمربع -2
احداث سرویس بهداشتی جداساز به سطح 5.67 مترمربع -3

.ضمنا ً سال وقوع تخلف به استناد فیش برق ارائه شده 1376 می باشد
برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/10/23 به سطح 0.41 مترمربع در تعریض می باشد.  

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 1 

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 3,110,250(سه 
میلیون و  یکصد و  ده هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 19.14  1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/23551 تجدید 
نظر

گلسار  
ك122 

شهید اصغر 
یوسفی

1-1-10394-2-1-0-0 113
3

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و نظریه هیات کارشناسی بشماره 245778 مورخ 96.12.05

مبنب بر تایید استحکام بنا ، ضمن نقض راي بدوي  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم 
ارزش معامالتی معادل 923,975(نهصد و  بیست و  سه هزار و  نهصد و  هفتاد و  پنج) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 56.86  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس برابر سند مفروزي ارائه شده به 
سطح عرصه 59.75 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی برابر نقشه هاي ارائه 
شده در همکف به سطح 52 مترمربع ( 32.86 مترمربع در حد تراکم و 19.14 مترمربع خارج 

تراکم ) و نیم طبقه به سطح 24 مترمربع ( در حد تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. اسکلت 
ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1376 می باشد. برابر خط پروژه 
شماره 11 مورخ 1396/07/22 فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم 

.مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

113
3

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم مابه التفاوت ارزش سرقفل (با توجه به نظریه 

کارشناس رسمی بشماره 259226 مورخ 96.12.20 ) معادل 80000000(هشتاد میلیون ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 66.01  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1396/12/21 1/96/23559 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
جاده انزلی 
30متري 

گلستان 5

1-1-10241-5-1-0-0 113
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه  بشماره 196 مورخ 92/07/21 بصورت 5 
طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی  بازیربناي 925.22 مترمربع صادرگردیده و در 2 
مرحله داراي سوابق گزارش تخلف بوده که با توجه به پرداخت مبلغ جریمه پرونده خلف 

مختومه گردیده است . حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و مجددا با توجه به 
تغییرات بوجود آمده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به گزارشات پیشین بشرح ذیل می 

 : باشد
تبدیل دو باب مغازه به 4 باب بدون افزایش بنا (با زیربناي کل 66.01 مترمربع ) -

. با توجه به پرداخت 4 باب کسري پارکینگ تحاري در وضع موجود کسري پارکینگ ندارد -
تغییر یافته  ( M 113) ضمنا برابر طرح تفصیلی جاري کاربري ملک از مسکونی به تجاري کد

. است
از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد حالیه برابر نقشه 

برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت همزمانساز در 
زیرشیروانی بسطح 0.40 مترمربع می باشد . ضمنا مساحت مغازه 2.53 مترمربع کاهش یافته 

. است  . تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با نظر به اینکه ملک در 
کاربري مسکونی واقع شده لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون 
مجوز داخل تراکم، به مبلغ  11,159,650(یازده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  

ششصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 131.29  0.1
 

850000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/23567 بدوي جاده انزلی  
پشت 
صنایع 
دستی 
کوچه 
عباس 

حسینی ك 
 هشتم

1-1-10245-123-1-0-0 113
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 26,928,000(بیست و  شش میلیون و  نهصد 
و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 63.36  0.5
 

850000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (ماده 147) بصورت ششدانگ 
یکباب خانه و دکان بمساحت عرصه 176/65 متر مربع که وضع موجود بصورت یکباب 

:ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی طبق نقشه برداري ارائه شده بصورت
زیربناي همکف بمساحت 160/53 متر مربع (مسکونی بمساحت 117/49 متر مربع - -1

43/04 متر مربع پارکینگ)
نیم طبقه بمساحت 48/12 متر مربع-2

توضیح اینکه قبالv بابت یکبابخانه یک طبقه بهمراه یکباب مغازه مجموعاv با زیربناي 201/5 
متر مربع داراي بالمانع شماره 1/33/396 مورخ 1382/01/21 از شهرداري بوده

که پس از آن مالک در سال 88 اقدام به تخریب سربندي و دیوارهاي داخلی واحد مسکونی 
نموده اند و مجدداv اقدام به احداث مسکونی بمساحت 146/53 متر مربع (مسکونی بمساحت 
103/49 متر مربع - پارکینگ بمساحت 43/04 متر مربع) و نیم طبقه بمساحت 48/12 متر 

.مربع نموده اند
.همچنین مغازه بمساحت 14 متر مربع تبدیل به مسکونی گردیده است 

سطح اشغال 90/87% و
.کسري پارکینگ ندارند

الزم به ذکر است که حد شمال سند به پالك محدود گردیده درحالی که وضع موجود بصورت 
.معبر میباشد

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 
مورخ 1396/09/25 بمساحت حدوداv 17/82 متر مربع از کل ملک در تعریض معبر هاي 14 

متري حد شمال و 8 متري حد جنوب قرار دارد.(حدوداv 14/20 متر مربع از اعیان)
.حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

113
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 16 مترمربع تراکم اعطایی زمان صدور پروانه باتوجه به اینکه افزایش بناي 
صورت گرفته کمتر از  5% زیربناي پروانه میباشد ،  لذا قابل طرح و رسیدگی نبوده و 

به رد آن اظهار نظر می گردد. 

سایر 16 3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1396/12/26 1/96/23572 بدوي صفاري دوم  
 کوچه 12 
رضا بن 

بست آذر

1-2-10084-172-1-0-0 113
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ46,035,000(چهل و  شش میلیون و  
سی و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 14.85  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 235 مورخ 94/11/28
بصورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی بازیربناي 445.26 مترمربع صادرگردیده 

..است
..عملیات ساختمانی باتمام رسیده است

حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه 
:.مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح 4.95 مترمربع -1
افزایش درطبقات 1-2 هر کدام بسطح 4.95 مترمربع که جمعآ بسطح 9.90 مترمربع نموده -2

..است
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد -3

..رعایت فضاي باز وفضاي سبز میگردد-4
.درهنگام صدور پروانه بمقدار16 مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته است-5

..افزایش بنا صورت گرفته کمتر از حد 5% زیربناي پروانه میباشد-6
/.مراتب جهت به روز رسانی و صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و به جهت عدم 

ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره ش ±ر-9 مورخ 26/11/96 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
4,000,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 

مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 800000000(هشتصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.05  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/12/23 1/96/23585 تجدید 
نظر

0-0-1-21-10040-1-1 گلسار 102  113
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

37,695,374(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار و  سیصد و  هفتاد و  
چهار) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 49.64  2.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 92 مورخ 1380/02/31 و گواهی عدم خالف به شماره 14714مورخ 

1380/06/10 و  گواهی پایانکار به شماره 8680 مورخ 1382/05/01 به صورت 3.5 طبقه در 1 
واحد مسکونی با زیربناي کل 598.35 مترمربع صادر گردیده است. از بابت احداث سرویس 
بهداشتی در حیاط خلوت به سطح 3.70 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی می باشد. حالیه مالک برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی جدید 

تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه به سطح 22.05 مترمربع ( با  -1:به شرح ذیل می باشد
ضمناً داراي مغایرتهاي همزمانساز ( با قدمت سال 1380 ) به شرح ذیل قدمت سال 1395 )
اضافه بنا در طبقه اول به سطح  -3اضافه بنا در همکف به سطح 0.7 مترمربع -2:می باشد
9.95 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 7.75 مترمربع به صورت راه پله اختصاصی می 

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 2.02  -4باشد که زمان پایانکار در زیربنا لحاظ نگردیده بود )
مراتب جهت صدور دستور  اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 36.97 مترمربع -5 مترمربع

.مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 247,500,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر مینماید

جریمه 75  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/21 1/96/23589 بدوي اول خمسه 
بازار به 

طرف میدان 
قلی پور 

-جاده پیر 
  بازار

1-1-10321-6-1-0-0 113
8

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
259135-96/12/20 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ    1460000000(یک 
میلیارد و  چهارصد و  شصت میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 146.65  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین محصور داراي فروشنامه عادي و 
برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 191.35 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است که 

ملک فوق یک قطعه زمین جدا شده از سند مالکیت به پالك ثبتی شماره 55/123/609/22  
که مساحت عرصه در آن قید نگردیده و سال صدور آن 1335 می باشد. برابر خط پروژه 

شماره 12 مورخ 1396/06/02 به سطح 44.70 مترمربع از وضع موجود در تعریض خیابان 35 
متري آتی و کوچه 8 متري قرار دارد و باقیمانده ملک به سطح 146.65 مترمربع می باشد. 
الزم به توضیح است قبالً در محل یک باب مغازه با قدمت سال 1360 به سطح حدود 100 

مترمربع داراي سوابق پرداخت درآمدي وجود داشت که به مرور زمان مغازه کامالً تخریب 
گردیده و فقط قسمتی از اسکلت آن باقی ماند. حالیه متقاضی اقدام به تخریب کامل اسکلت 

باقیمانده قبلی نمودند و از باقیمانده ملک به سطح 146.65 مترمربع اقدام به احداث بناي 
جدید به صورت تجاري با اسکلت فلزي و قدمت سال جاري (1396) نمودند. ضمناً برابر 

ضوابط داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون 
.ماده صد مورخ 1396/12/06 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  زیرزمین راي به جریمه به مبلغ255,460,800(دویست و  پنجاه و  پنج 

میلیون و  چهارصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 76.03  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/23591 بدوي گلسار-  
بلوار سمیه 
 نبش 121

1-1-10097-38-1-0-0 113
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,806,680,000(دو میلیارد و  

هشتصد و  شش میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 337.35  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/23 1/96/23591 بدوي گلسار-  
بلوار سمیه 
 نبش 121

1-1-10097-38-1-0-0 113
9

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  
شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل( با توجه به نظریه کارشناس رسمی 

بشماره 260396 مورخ 96.12.21) معادل 9590000000(نه میلیارد و  پانصد و  نود 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 171.61  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 419 مورخ 94/12/27 بصورت  4 طبقه روي 
بالکن 2 باب مغازه در 4  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کل 1401.85 
مترمربع می باشد در مرحله اجراي فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت نموده  عملیات 

ساختمانی در مرحله اتمام سفتکاریست وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت 
 : به پروانه بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 76.03 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف بصورت راهروي مشاعی بسطح 8.98 مترمربع -

توسعه بناي تجاري براي هر دو مغازه بسطح 58.05 مترمربع -
 کاهش سطح راه پله در طبقه اول پشت بالکن بسطح 2.51 مترمربع -

 توسعه بالکن تجاري براي هر دو مغازه بسطح 113.56 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم بسطح  286.12 مترمربع (هر کدام 71.53  مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 2 تا 5 بسطح 6.04   -

مترمربع (هر طبقه 1.51 مترمربع )
افزایش بنا در زیر شیروانی  بسطح  19.23مترمربع ضمنا بسطح 4.51 مترمربع اضافه بناي  -

. تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
با توجه به ادامه آسانسور تا انباري ها بسطح 12.47 مترمربع اضافه بنا بصورت احداث  -

. اتاقک آسانسور و راهروي دسترسی به آن دارند
با توجه به پرداخت 4 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، تعداد یک واحد کسري  -

. پارکینگ تجاري دارد
. رعایت 4 باب پارکینگ دوبل براي مسکونی می گردد -

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد و اجراي آن تا زمان پایانکار الزامیست -
ضمنا قسمتی از بام مشاعی با توجه به تعداد طبقات بصورت مسطح (بام تهرانی) اجرا شده  -

. است

. اجراي درب پارکینگی طبق ضوابط پروانه الزامیست -
حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله سوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می   -

.گردد

113
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  

سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/23 1/96/23601 تجدید 
نظر

حسین آباد 
منفرددوس

ت ك6 
فرعی7

1-2-10338-72-1-0-0 114
0

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده  و نظر به قدمت بنا و به جهت عدم 
ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف (احداث بناي مسکونی بدون مجوز)،ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ 18,622,912(هجده میلیون و  
ششصد و  بیست و  دو هزار و  نهصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.31  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 65 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه یک طبقه با قدمت حدود 13 سال (تاریخ نصب 

کنتور برق 1383) که بالمانعی جهت احداث آن ارائه نگردیده(بدون مجوز)
.طبق نقشه برداري ارائه شده زیربناي همکف 61/31 متر مربع میباشد

.سطح اشغال حدوداv 94/32% و یکواحد کسري پارکینگ دارند

الزم به ذکر است که در فروشنامه به زمین اوقاف اشاره شده درحالی که اجاره نامه اي بابت 
 آن ارائه نگردیده

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 

مورخ 1396/05/29 بمساحت حدوداv 8/87 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 8 متري 
.اصالحی قرار دارد

.ضمناv مساحت عرصه کمتر از 75 متر مربع میباشد

.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره توسط شهرداري درخواست کارشناسی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1358) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 254802 مورخ 96/12/15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري به مبلغ 
6/080/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 15/20 متر مربع بناي موضوع گزارش با 
یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 1216000(یک 
میلیون و  دویست و  شانزده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 15.2  0
 

55000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/23 1/96/23617 بدوي پل بوسار به 
سمت قلی 

پور - 
روبروي 
کوچه 

 مرادیان

1-1-10314-722-1-0-0 114
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک باب مغازه نسقی به مساحت 15.20 متر مربع فاقد 
مجوز داراي فروشنامه عادي فاقد بالکن و فاقد تابلو می باشد. بصورت قهوه خانه فعالیت 

شغلی داشته که حالیه فاقد فعالیت شغلی می باشد. قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور 
برق سال 1358 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروزه 
می باشد. درخواست  استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدوردستور تقدیم می 

.گردد
به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/11/10 بسطح 0.60 متر مربع از عرصه و اعیان در  ***

***.تعریض قرار دارد
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/23 1/96/23619 بدوي ابتداي جاده 
انزلی - 
باالتر از 

فلکه فرزانه 
- خ شهید 
خانجانی- 
نبش کوچه 

اول

1-1-10291-969-1-0-0 114
2

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 

258299 مورخ 96.12.20 معادل 172000000(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 43.48  0
 

780000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
محصور مشتمل بر یکواحد تجاري (دو دهنه) فاقد بالکن با قدمت حدود 3 سال (سال 1393) 

.و بدون مجوز احداث گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
توضیح اینکه طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 271/70 متر مربع و زیربناي 

.تجاري 43/48 متر مربع میباشد
16%  و یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند vسطح اشغال حدودا.

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 

.مورخ 1396/09/25 فاقد عقب نشینی میباشد
.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره درخواست کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

114
2

به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه 
کارشناسی شماره 261356 مورخ 96.12.22 معادل 400000000(چهارصد میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 62.64  0
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/23620 بدوي دیلمان  
بردوم 

تاکسیرانی

1-1-10431-24-1-0-0 114
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجازراي به جریمه به مبلغ171249000(یکصد و  هفتاد 

و  یک میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 45.97  2.5
 

1560000  , 1388
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 78,000,000(هفتاد و  هشت 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1560000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ583,128,000(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  

یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 124.6  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی و در مرحله بهره برداري داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 357 مورخ 87/06/10 و گواهی عدم خالف به شماره 88925 مورخ 90/06/07 

میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و گواهی عدم خالف 
:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.63 مترمربع به صورت سایه کنسول بالاستفاده صرفا  -1
 جهت اخذ عوارض درآمدي

اضافه بنا درهمکف به سطح24.13 مترمربع به صورت مسقف نمودن حیاط خلوت و  -2
احداث 3 چشمه سرویس بهداشتی (مشاعی) در آن -باقدمت سال 91

حذف واحد مسکونی در نیم طبقه اول و توسعه بالکن تجاري به سطح 62.64 مترمربع  -3
-باقدمت سال 91

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 12.36 مترمربع -باقدمت سال 88 (ضمن اینکه -4
واحد طبقه اول فاقد اتاق خواب میباشد.)

حذف انباري در زیرشیروانی به سطح 91.70 مترمربع و تبدیل آن به یک واحد مسکونی -5
(طبقه مازاد) به سطح 124.60 مترمربع -باقدمت سال 91

احداث اتاقک آسانسور در بام به سطح 9.48 مترمربع -باقدمت سال 6-91
.با توجه به توسعه بالکن تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد-7

به سطح 25.46 مترمربع مشمول تراکم درآمدي ناشی از افزایش سطح کنسول رو به شارع 
.نسبت به سوابق دارد

 کاهش سطح تجاري 0.89 مترمربع در همکف 
احداث انباري در طبقه پنجم به سطح تقریبی 6 مترمربع که طی بازدید مجدد مسدود 

.گردیده است
.دسترسی به بام از طریق واحد مسکونی طبقه آخر ممکن میباشد

.دسترسی به اتاقک آسانسور از طریق نردبان ممکن میباشد
.فاقد درب ضد حریق میباشد

کاهش واحدهاي تجاري از دو باب به یک باب نسبت به گواهی عدم خالف
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
ماده صد میباشد.مالک اقدام به نصب درب کرکره اي در جلوي راه نفررو نموده است.مغازه به 

سمت حیاط خلوت داراي درب بوده همچنین بالکن تجاري داراي درب مستقل به راه پله 
.مشاعی میباشد

طی بازدید مجدد مالک اقدام به نصب درب دو لنگه در راه نفررو و مسدود نمودن راه تجاري 
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.به حیاط خلوت و راه دسترسی بالکن تجاري به راه پله مشاعی با نصب پنل گچی نموده است
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/04/01 به سطح 1.01 مترمربع از وضع موجود 

.همچنان در تعریض بوده که رعایت آن هنگام نوسازي الزامی میباشد
حالیه درخواست گواهی پایانکار دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور  

.میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
424,300,800(چهارصد و  بیست و  چهار میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 252.56  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23621 تجدید 
نظر

دیلمان  
جنب 

آموزشگاه 
 متین

1-1-10245-28-1-0-0 114
4

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 

261869  مورخ 96.12.23  معادل 5798880000(پنج میلیارد و  هفتصد و  نود و  
هشت میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 286.45  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,520,000,000(دو میلیارد و  
پانصد و  بیست میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 375  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه  به مبلغ 512668800(پانصد و  دوازده 

میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 76.29  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 445مورخ 92/12/28 بصورت  5 
طبقه روي پیلوت و زیرزمین و در 5 واحد مسکونی و یک واحد تجاري و بالکن در حد 1/3 با 

زیر بناي 1498.27مترمربع می باشد . در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی و سربندي و 
شروع نماسازي داراي سوابق بشرح ذیل می باشد که  داراي راي جریمه بوده و مبلغ جریمه 

:  را بصورت تهاتري پرداخت نموده اند
 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 1.28 مترمربع-
 کاهش بنا در همکف بسطح 1.28مترمربع-

توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 97.22 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري و -
افزایش ارتفاع مغازه از 5.40 به 6.05 متر در وضع موجود برطبق نقشه وضع موجود
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.15 مترمربع-

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.07 مترمربع-
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 6.75 مترمربع-

 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري بسطح 188.58مترمربع با توجه به افزایش ارتفاع-
اضافه بنا در طبقات دوم تا  پنجم بسطح 37.20 مترمربع  (هرکدام 9.30 مترمربع)-

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم تا پنجم بسطح 4.68 -
مترمربع (هرکدام 1.17 مترمربع )

 کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 4 واحد-
توسعه بنا در زیرشیروانی بصورت احداث 4 باب انباري و راهروي دسترسی به آن  بسطح -

 14.44مترمربع
برابر ضوابط پروانه و با توجه به افزایش مساحت واحد هاي مسکونی و ضرورت تامین -

پارکینگ دوبل با عنایت به تامین 5 واحد پارکینگ در زیرزمین ، براي 4 واحد مسکونی 
. تعداد 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و تعداد 12 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

ضمنا قسمتی از بام بصورت تراسی مشاعی اجرا شده که با توجه به تعداد طبقات بالمانع -
 می باشد

با توجه به تعداد طبقات رعایت ضوابط آتشنشانی اعم از ایستگاه مشترك و درب ضد -
. حریق الزامیست

 تبصره 7 بسطح 252.56 مترمربع-
ضمنا راه دسترسی به زیرزمین براي پارکینگ ها توسط باالبر بوده و به همین صورت نیز 

. پروانه صادر شده است
*********************************************************
*********************************************************
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******************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده  داراي مغایرت 

: همزمانساز (در همکف و طبقات ) و جدید بشرح ذیل می باشد
احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط طبق نقشه ارائه شده بسطح 4.78 مترمربع  -

. خارج از تراکم می باشد
 کاهش بنا در زیرزمین نسبت به سوابق  بسطح 1.59مترمربع -

 افزایش بناي همزمانساز در همکف بسطح 9.64 مترمربع -
 کاهش سطح مغازه نسبت به سوابق  بسطح 1.34 مترمربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 0.63 مترمربع -
 کاهش سطح بالکن تجاري با توجه به احداث اتاق تاسیسات در آن بسطح 12 مترمربع -

 کاهش بنا در طبقه اول نسبت به سوابق بسطح 1.59 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات بسطح 3.72 مترمربع (هر طبقه 0.93 مترمربع ) -

توسعه بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 5.14 مترمربع با توجه به احداث یک باب  -
 انباري

.مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به گزارش شهرداري و نوع بناي مستحدثه و اینکه بخشی از آن بصورت تراس 
می باشد و از طرفی تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد 

و اینکه نامبرده رضایت کلیه مالکین مشاع را جلب نموده لذا با وصف محرز بودن 
تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  102570000
(یکصد و  دو میلیون و  پانصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 68.38  1.25
 

1200000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/23 1/96/23625 تجدید 
نظر

گلسار 104  
ك نیلوفر 
س شکوفه

1-1-10373-43-1-9-0 114
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 5 بانضمام 
پارکینگ که داراي پروانه و پایان کار می باشد با توجه به شکایت واحدهاي دیگر درخصوص 

توسعه بنا داراي سوابق گزارش می باشد حالیه با توجه به رضایت محضري شاکیان به 
پیوست ، شکایت منتفی شده لکن بدون مجوز  قسمتی از بام شیروانی به سطح 68.38 

مترمربع به تراسی تبدیل شده که  قدمت آن مربوط به زمان  پایانکار (سال 1388) می باشد 
و در آن زمان بدلیل عدم نصب در ، امکان مشاهده تراس مقدور نبود و  مالک مربوطه با 
احداث سه درب در ضلع مذکور آن قسمت را به تراس اختصاصی تبدیل نموده و در حال 

.بهره برداري می باشد.. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 327,264,000(سیصد و  
بیست و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و  چهار هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 194.8  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/23626 تجدید 
نظر

دیلمان 
شهرك امام 
  علی (ع)

1-1-10280-54-1-0-0 114
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  1,972,790,400(یک میلیارد و  نهصد و  
هفتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید

جریمه 293.57  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 395 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/11 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 58/49 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 233/96 متر مربع (هر طبقه 58/49 متر مربع)-2
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 194/8 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -3

اعطایی
توسعه راه پله به بام بمساحت 1/12 متر مربع-4

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 3 واحد-5
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(توضیح اینکه درب ورودي سواره رو تاکنون اجرا نگردیده است.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و با عنایت به موقعیت مکانی و اینکه 
تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، لذا با نقض راي 

کمیسیون بدوي مبنی بر تخریب، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم، به مبلغ 2,451,120,000(دو 

میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 364.75  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/23627 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري   

ششم-نرج
س

1-1-10224-52-1-0-0 114
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 602,901,600(ششصد و  دو 
میلیون و  نهصد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 358.87  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد پنجم 

به متراژ 152.92 مترمربع و اعمال ضریب 1.75 برابر براي تراس روباز به متراژ 149.96  
مترمربع، جمعا به مبلغ  2423198400(دو میلیارد و  چهارصد و  بیست و  سه میلیون 

و  یکصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 285.03  0.5
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 161مورخ 92/06/25 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت با دو متر عقب سازي در طبقه 4 شامل 8  واحد مسکونی کالً با 

زیر بناي 1167.50 مترمربع می باشد که پروانه از درجه اعتبار ساقط است و مالک برخالف 
مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به 

احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و آجرچینی می باشد و با 
:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 68.38 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 205.14 مترمربع ( هر طبقه 68.38 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 4  بسطح 91.23 مترمربع که از این مقدار بسطح 22.85 مترمربع عدم -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 285.03 مترمربع در مجاورت اتاقک آسانسور که با طبقه 4  -
تشکیل یک واحد را می دهد ضمنا بسطح 149.96 مترمربع تراس روباز اختصاصی در حدین 

. شمال و جنوب دارد
.کاهش سطح راه پله و آسانسور در این طبقه نسبت به پروانه 1.03 مترمربع می باشد -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 به 5  واحد  که با توجه به ضابطه پروانه رعایت  -

پارکینگ گردیده ضمنا پارکینگ هاي جانمایی شده در زمان پایانکار نیاز به بازدید میدانی 
. دارند

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 73.84 مترمربع از  تراکم اعطایی  -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

 . با توجه به احداث طبقه مازاد رعایت ضوابط آتش نشانی الزامیست-
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام  

.رسیده است .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

114
7

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( با توجه به نظریه کارشناس رسمی 

بشماره 260256 مورخ 96.12.21 )معادل 3589200000(سه میلیارد و  پانصد و  هشتاد 
و  نه میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 201.32  0
 

3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/12/23 1/96/23628 بدوي میدان  
سرگل - فاز 
دوم معلم- 

نبش گلیزان 
7 

1-2-10245-35-1-0-0 114
8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/23 1/96/23628 بدوي میدان  
سرگل - فاز 
دوم معلم- 
نبش گلیزان

1-2-10245-35-1-0-0 114
8
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در مرحله بهره برداري  ( کار ساختمانی به اتمام رسیده 
است.) که داراي پروانه ساختمانی  تجاري - مسکونی  به شماره  765 مورخ 91/12/28 و 
اصالح پروانه مورخ 1393/04/17 به صورت 3 طبقه برروي یک باب مغازه بالکن دار با زیر 

زمین و در چهار واحد مسکونی و به مساحت کلی 993.35 صادر شده که داراي راي 
کمیسون ماده 5 طبق بند 11 مورخ 1389/02/14 و تحت عنوان : با تغییر کاربري از فضاي 

سبز به مسکونی موافقت گردید و همچنین داراي راي مجدد کمیسون ماده صد طبق بند 13 
مورخ 1393/09/10 و تحت عنوان : با توجه به مساحت پالك ، احداث ساختمان مسکونی ، 

سه طبقه بر روي یک باب تجاري غیر صنعتی و غیر کارگاهی حداکثر به مساحت 50 مترمربع 
و بالکن در حد یک سوم ، ( 4 طبقه بر روي پیلوت و زیر زمین ) با استفاده از باالبر با رعایت 

سطح اشغال مجاز ، رواق طبق ضوابط بلوار معلم ، تامین پارکینگ براي کلیه واحد هاي 
فعالیتی ( مسکونی و تجاري) طبق ضوابط پارکینگی مصوب و رعایت سایر ضوابط و مقررات 

.طرح تفصیلی مصوب بالمانع است
 .و متعاقب آن داراي  گواهی عدم خالف به شماره 211928 مورخ 1395/03/19می باشد

حالیه با توجه به نقشه برداري جدید از وضعیت موجود ساختمان مغایرت هاي زیر موجود می 
.باشد

. حذف جک باالبر خودرو  از پیلوت در زیر زمین و تبدیل آن به رمپ در فضاي باز -1
توسعه بناي تجاري از بابت حذف باالبر خوردرو  و تبدیل  پیلوت جهت تامین پارکینگ   -2

. به یکباب مغازه به سطح 78.80 مترمربع
(( الزم به ذکر است که در زمان پروانه در همکف به سطح 10.65 مترمربع داراي سایبان به 

جهت تامین یکواحد پارکینگ در زیرسطح آن بوده که حالیه در اجراء تا این مرحله سایبان 
 حذف گردیده است ))

(( ارتفاع مغازه در پروانه صادره در تراز صفر-صفر از کف زمین بوده که حالیه در اجراء با 
احداث پله ، مغازه در تراز یک متر از کف زمین قرار دارد.))

توسعه بالکن بصورت سراسري به مساحت 122.52 مترمربع که از این مقدار به سطح  -3
79.75 مترمربع بصورت تبدیل یک واحد مسکونی پشت آن به بالکن سراسري و مابقی  به 
سطح 42.77 مترمربع از بابت توسعه فضاي باز و خالی جلوي بالکن در زمان صدور پروانه به 

.بالکن سراسري می باشد
با توجه به تامین پنج  واحد پارکینگ در زیر زمین ، حالیه سه واحد کسري پارکینگ تجاري 

.تعلق می گیرد
.(( از بابت موارد فوق داراي سوابق جریمه می باشد.)) خالف جدید مشاهده نشده است

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

114
8
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به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 1397/03/07 به مساحت 7.84 مترمربع از اعیان در 
.تعریض می باشد

با توجه به بازدید میدانی در تاریخ 1397/03/20 ( رمپ زیر زمین اصالح شده است و نرده 
گذاري تحت عنوان جان پناه حیاط اجراء شده است و نازك کاري زیر زمین اجراء شده است 
و دیوار رواق تخریب شده است و درب مغازه در طبقه اول بسته شده است.و پنجره مغازه به 

. کوچه می باشد
 (پوسته سازي با قطر 40 سانتی متر انجام شده است. )

الزم بذکراست طی بازدید وبررسی مجدد قسمت سرستون ها در طبقات  ظاهرآ در فضاي 
درز انقطاع قرار داشته و با توجه به نقشه برداري ارائه شده درپرونده درخواست پایانکار 

بشماره 322853 مورخ96/10/10 اندازه بر ستون اجرا شده کمتر از حد حدود ثبتی بوده  لذا 
درصورت اصرار شاکی درخصوص  تجاوز به ملک ایشان لذا نیاز به استعالم مراجع ذیصالح و 
تهیه  نقشه برداري از وضع موجود دو ملک مذکور بصورت زمین بایر وساختمان اجرا شده 

 ..توسط خود شاکی در محل  میباشد
از بابت شکوائه همسایه داراي رضایت نامه به شماره 81675 مورخ 1397/05/01 می باشد  ))

و الزم به ذکر که طبق نظر شاکی اقدام به تخریب سرستون ها و رفع کامل پیشامدگی به 
(( زمین همسایه صورت پذیرفته است

.طی بازدید میدانی سرستون ها تخریب شده است و نواقص بر طرف گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد  

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 88.71  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/12/26 1/96/23629 تجدید 
نظر

گلسار  
استادمعین 

  ك16

1-1-10438-32-1-0-0 114
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
55,188,000(پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 32.85  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات وطبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ12,066,566,400

(دوازده میلیارد و  شصت و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 1197.08  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23629 تجدید 
نظر

گلسار  
استادمعین 

  ك16
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی  ششدانگ یکبابخانه مسکونی که برابر سند مفروزي  سال79 بمساحت181

مترمربع که داراي گواهی اعیان بشماره27290مورخ80/10/25میباشد. داراي انباري بسطح 
.حدود 5.5 متر مربع بوده که در خصوص آن سوابقی ارائه نشده است

ملک متشاکی زمین در حال ساخت در حد شرق ملک شاکی بوده و بین ملک شاکی و 
متشاکی یک رشته کوچه بن بست 6 متري واقع گردیده است. ملک متشاکی داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 459 مورخ 94/12/27 بصورت 4.5 طبقه  با زیر بناي کل 1282.06 متر 

مربع  و یک بار نیز تمدید گردیده است. عملیات ساختمانی اتمام فنداسیون می باشد. تا این 
مرحله با ارائه نقشه معماري بسطح 142.46 متر مربع خارج از سطح مجاز میلگرد ستون ها 
جانمایی گردیده است. ضمنا متشاکی قطعه زمینی نسقی بسطح حدود 46.3 متر مربع را 

خریداري نموده و به زمین خود اضافه نموده و بخشی از خالف با توجه به افزایش سطح زمین 
اتفاق افتاده است. مدارك مربوط به زمین الحاقی ارائه شده و از بابت تجمیع و الحاق آن به 
سند خود در حال طی تشریفات اداري در مراجع مربوطه  جهت صدور سند جدید و تجمیع 

.با سند موجود می باشد
حالیه شاکی نسبت به احداث بنا خارج از طول 60 درصد  توسط متشاکی اعتراض و 

 .درخواست جلوگیري از ادامه عملیات ساختمانی متشاکی را دارند
بازگشت به نامه شماره 164378 مورخ 96/8/17 دبیرخانه کمیسیون ماده صد در  ****

خصوص تهیه گزارش بهنگام با توجه به بازدید مجدد مشاهده گردید که عملیات در مرحله 
سفت کاري می باشد که گزارش تخلفات جدید  به استناد نقشه برداري ارائه شده به شرح 

:زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 141.35 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح  565.4 متر مربع ( هر طبقه بسطح  -2
141.35 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح حدود 392.51 متر مربع -3
احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 93.37 متر مربع که از این مقدار بسطح 17.99 متر  -4

.مربع مشمول عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
طبقات اول ، دوم و چهارم هر کدام یک واحد مسکونی بوده که حالیه هرکدام به 2 واحد  -5
مسکونی مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (170.92 متر مربع) 
به کسر توسعه بنا در طبقه چهارم (141.35 متر مربع) بسطح 29.57 متر مربع مشمول تخلف 

.افزایش تعداد واحد مسکونی در هریک از طبقات اول، دوم و چهارم می گردد
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقه سوم بسطح 4.45 متر مربع -6
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در هنگام صدور پروانه به سطح 32.85 متر مربع در همکف از تراکم اعطایی استفاده  -7
نموده اند ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

بازگشت به نامه شماره 247475 مورخ 96/12/7 دبیرخانه کمیسیون ماده صد  ******
مبنی بر در نظر گرفتن تجمیع دو پالك و اعالم تراکم و سطح اشغال با مساحت جدید، لذا با 
در نظر گرفتن مساحت کل زمین صرفاً در خصوص بند هاي 1 و 2 گزارش فوق توضیحاتی به 

:شرح زیر قابل بیان می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 141.35 متر مربع نسبت به پروانه صادره می باشد که با توجه  -1
به ضوابط تراکم گیري زمان پروانه با در نظر گرفتن مساحت تجمیعی دو پالك ( 475.26 متر 

مربع )از مقدار تخلف مذکوردر همکف بسطح 34 متر مربع بصورت در حد تراکم  قابل 
محاسبه بوده و مابقی خارج از تراکم می باشد. ضمناً سطح اشغال همکف در حال حاضر 

.82.58 درصد می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح  565.4 متر مربع ( هر طبقه بسطح  -2

141.35 متر مربع) می باشد، که با توجه به ضوابط تراکم گیري زمان پروانه با در نظر گرفتن 
مساحت تجمیعی دو پالك ( 475.26 متر مربع )از مقدار تخلف مذکوردر هر یک از طبقات 

اول الی چهارم بسطح 34 متر مربع بصورت در حد تراکم  قابل محاسبه بوده و مابقی خارج از 
 .تراکم می باشد

ضمناً با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و مساحت زمین باالي 300 متر مربع و عرض  -3
معبر 10 متري از ابتدا امکان اخذ مجوز 5 طبقه روي پیلوت با شرایط 2 متر عقب سازي در 

.طبقه پنجم را داشته است. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
باتوجه به اینکه در راي شماره �1/96/23503±�96/12/19 صادره از این کمیسیون، 

مبلغ جریمه مربوط به تخلف زیرشیروانی به متراژ 3.01 مترمربع، صفر قید گردیده، 
درحالیکه جریمه متعلق به تخلف مذکور 10,113,600 ریال میباشد لذا اعضاي 

کمیسیون با اعالم اینکه مبلغ جریمه  10113600(ده میلیون و  یکصد و  سیزده هزار و  
ششصد) ریال می باشد، دادنامه صدرالذکر را اصالح می نماید.

جریمه 3.01  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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سایر 103.06  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 495 مورخ 1394/12/27 بصورت چهار 
طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی  به انضمام زیرشیروانی(انباري) و به مساحت کلی 
797.40 مترمربع صادر که حالیه  با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 
10.50 مترمربع طبق پروانه)  از بابت اضاقه بنا در همکف و طبقات تا مرحله اسکلت طبقه 
آخر ( طبقه چهارم) و فاقد سربندي داراي سوابق کارشناسی و راي کمیسیون ماده صد به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.45 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 36.45 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 36.45 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 57.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 21.30 -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متري عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 44.52 مترمربع در همکف و طبقات ( 4.26   -6
مترمربع در همکف و 40.26 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
حالیه با توجه به بازدید مجدد ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد که با توجه به نقشه 

:برداري مجدد داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و  چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38  -1
مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
تعداد واحد مسکونی از 6 واحد طبقه پروانه به 8 واحد افزایش یافته است و برابر با  -2

بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات سوم و چهارم 
داراي مابه التفاوت به سطح 44.99  مترمربع در طبقه سوم و 23.69  مترمربع در طبقه 

..چهارم و در مجموع دو طبقه بسطح 68.68  مترمربع می باشد
.داراي اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع می باشد - 3

الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب یک درب 4 متري در حد 
شرق بوده که حالیه درب سواره رو حد شرق  به 4.70 متر افزایش یافته که یک و واحد 

. کسري پارکینگ  مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گیرد
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از بابت مرحله دوم کارشناسی داراي آراي تجدید نظر به شماره 1/96/23503 مورخ  ))
1396/12/19 و 1/96/23630 مورخ 1396/12/23 مبنی بر صدور جریمه می باشد ولیکن در 

قسمتی از  گزارش کارشناسی مرحله دوم  (  احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و 
 چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38 مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد 

و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد.)   در راي 
تجدید نظر هم مبادرت به صدور جریمه سایبان به مساحت 9.38 مترمربع و هم جریمه 

.کسري پارکینگ با مساحت 25 مترمربع نموده اند
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مازاد بر تراکم 

همکف و طبقه اول راي به جریمه به مبلغ1,580,436,000(یک میلیارد و  پانصد و  
هشتاد میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 239.46  2
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23631 بدوي استادسرا 
بلوار معلم 
نبش کوچه 
 دریابیگی

1-2-10055-6-1-0-0 115
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه هیات کارشناسی بشماره 260447 مورخ 

96.12.21 معادل 18115800000(هجده میلیارد و  یکصد و  پانزده میلیون و  هشتصد 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 532.33  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,145,000,000(دو میلیارد و  
یکصد و  چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 325  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
574,447,500(پانصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  چهل و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 348.15  0.5
 

3300000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 432 مورخ 1394/12/28 به صورت 5.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 1122.86 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 116.31 مترمربع (که از این مقدار به سطح 28.87 مترمربع به  -

صورت توسعه رواق می باشد )
 تبدیل پیلوت به 13 واحد تجاري جمعاً به سطح 219.08 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 123.15 مترمربع -
 تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به بالکن تجاري به سطح 313.25 مترمربع -

الزم به توضیح است طبقات مسکونی حذف گردیده و تبدیل به 13 واحد تجاري با بالکن 
.گردیده است و زیربناي کل به سطح 496.36 مترمربع کاهش یافته است

.با توجه به احداث 13 واحد تجاري داراي 13 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 348.15 متر مربع ( تبصره 7) -

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

115
1

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1375) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 100278 مورخ 1396/11/19 به مبلغ 30/000/000 ریال اعالم گردید و 

مصون از اعتراض باقی مانده . لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 28 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم 
ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 6000000(شش میلیون ) 

ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 28  0
 

329063  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/26 1/96/23633 تجدید 
نظر

سیا ه 
اسطلخ 

خوش نشین
 

1-2-10149-5-1-0-0 115
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات تا ارائه مجوز ساخت ، بصورت یک 
باب مغازه  داراي فروش نامه نسقی به مساحت  28 متر مربع و بر اساس تاریخ نصب 

کنتور1385/07/29 داراي قدمت حدودا  10 سال میباشدکه براساس طرح تفضیلی در حریم 
رودخانه قرار دارد که جهت مشخص شدن مقدار دقیق در حریم بودن نیازمند انعکاس ملک 

برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است این گزارش جهت مشخص شدن امالك واقع در 
حریم میباشد و بصورت تقریبی بوده که بعداز ارائه اسناد و مدارك و نقشه وضع موجود از 
سوي مالک قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم حضور 

.میگردد

115
2

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 

261257 مورخ 96.12.22 معادل 60000000(شصت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 15.02  0
 

1200000  , 1387 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/12/23 1/96/23636 بدوي پل بوسار  
-به طرف 
شهید قلی 
پور نبش 

کوچه شهید 
 روحی

1-1-10318-4-1-2-0 115
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه بمساحت 26/52 متر مربع 
 (قطعه چهاردهم تفکیکی) بهمراه بالکن سرتاسري

که بابت احداث بالکن بمساحت 11/50 متر مربع داراي سوابق پرداخت خالف و بالمانع شماره 
.1/33/52401 مورخ 1386/11/06 از شهرداري میباشد

توضیح اینکه مالک پس از اخذ بالمانع مذکور اقدام به توسعه بالکن خارج از 1/3 بمساحت 
.15/02 متر مربع نموده اند

.ضمناv واحد تجاري مذکور فاقد فعالیت و فاقد تابلو میباشند
.حالیه متقاضی درخواست بررسی و کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 

راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناس شماره 
254763 مورخ 96.12.15 معادل 1426640000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  

شش میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 90.33  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/12/26 1/96/23638 بدوي بلوار شهید  
رجایی  15

1-2-10108-1-1-0-0 115
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
46,636,800(چهل و  شش میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 27.76  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23638 بدوي بلوار شهید  
رجایی  15

1-2-10108-1-1-0-0 115
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,578,936,000(یک میلیارد و  

پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 203.56  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 341 مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي بالکن یک باب مغازه شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر 

بناي 441.75 مترمربع می باشد که در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي 
با پوشش صد در صد در همکف از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از 

تخلفات بوده که برابر راي کمیسیون ماده صد بشماره 21278-96/08/06 محکوم به تخریب 
بنا گردیده اند . حالیه با توجه به تغییرات انجام شده و با استناد به نقشه برداري اصالحی 

: گزارش تخلف بشرح ذیل اصالح می گردد
اضافه بنا در همکف به سطح 47.06 مترمربع بوده که از این مقدار بسطح 24.48 مترمربع  -

. مابه التفاوت احداث بارانداز فلزي جهت تامین پارکینگ  می باشد
 توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 44 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري بسطح 46.33 مترمربع خارج از 1/3 که از این مقدار بسطح 34.73 -*-
.  تبدیل مسکونی و بسطح 0.18 تبدیل راه پله به تجاري و بسطح 11.42 افزایش بنا می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 77.91 مترمربع (هر طبقه 25.97 مترمربع ) -

احداث کنسول غیرمجاز در طبقات اول تا سوم بسطح 55.32 مترمربع (هر کدام 18.44 -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.75 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات بسطح 1.23مترمربع

با توجه به کاهش سطح راه پله تا بام و احداث سه باب انباري و راهروي دسترسی به آنها  -
. در زیرشیروانی بسطح 19.29 مترمربع اضافه بنا دارند

با توجه به کاهش سطح بالکن و احداث انباري و با توجه به پرداخت یک باب کسري  -*-
. پارکینگ در زمان صدور پروانه یک باب کسري پارکینگ تجاري دارند

در صورت ابقاي بارانداز رعایت 2 باب پارکینگ براي مسکونی می گردد ضمنا برابر  -*-
بازدید مجدد پارکینگ سوم (قطعه یک فرضی) حداقل ابعاد مجاز طبق ضوابط جاري (3*5 

. )را دارد  و رعایت پارکینگ مسکونی می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  27.76 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
. رعایت فضاي سبز و فضاي باز طبق ضوابط جاري نمی گردد

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست . تقاضاي صدور 
.گواهی عدم خالف را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

115
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/26 1/96/23647 بدوي گلسار خ  
126 خ 10
متري سبز

1-1-10473-1-1-2-0 115
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 1016/12/ش مورخ 96/12/22 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  113,050,000 ریال تعیین و براورد نموده است 

که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 22610000(بیست و  دو میلیون و  

ششصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.15  0
 

3100000  , 1396 تبدیل انباري به مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی 
به مساحت 137.85 مترمربع واقع در طبقه اول و قطعه 1 تفکیکی به انضمام پارکینگ به 
مساحت 12.50 مترمربع و قطعه 12 تفکیکی به انضمام انباري به مساحت 4.80 مترمربع و 
قطعه 7 تفکیکی به انضمام انباري به مساحت 16.15 مترمربع و قطعه 6 تفکیکی  که داراي 

پروانه و پایانکار به شماره 2104 مورخ 138709/14  بوده و مالک پس از اخذ پایانکار و بدون 
مجوز اقدام به تبدیل انباري قطعه 6 به مساحت 16.15مترمربع (طبق سند)  به یک باب مغازه 

نموده که پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد برابر آراي بدوي  پیوست  به شماره 
6500 مورخ 1391/05/02 و تجدید نظر کمیسیون ماده صد  پیوست به شماره 1/92/1039 

مورخ 1392/05/05 و  به تخریب و اعاده به وضع سابق بنا محکوم گردیده  است که پس از 
آن مالک  در سال 1396  ، مبادرت به بستن درب ورودي مغازه نموده و پس از آن با توجه به 

. صورت جلسه تنظیم شده  پیوست در منطقه و واحد خالف ،  پرونده مختومه شده است
حالیه مالک در سال 1396 ،  مجددا و بودن مجوز مبادرت به تبدیل همان انباري (  انباري 
قطعه 6 به مساحت 16.15 مترمربع  ) به مغازه نموده است که از بابت آن یکواحد کسري 

 .پارکینگ تجاري نیز تعلق می گیرد
با توجه به صورت مجلس تفکیکی پیوست ساختمان در چهار واحد مسکونی تفکیک شده 

. است که یک واحد متعلق به خود مالک و سه واحد متعلق به غیر می باشد
برگ رضایت نامه  دفترخانه اي  با قدمت سال 1390 موجود می باشد  که در مورد اصالت و  3

.همچنین افراد مورد تعهد  نیاز به اعالم نظر واحد حقوقی می باشد
از مغازه مذکور به صورت آژانس مسکن استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 

.3*0.5 ) متر می باشد
.مراتب  جهت دستور تقدیم می گردد 

115
5

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل نظریه کارشناسی بشماره 258308 

مورخ 96.12.20 معادل 3364560000(سه میلیارد و  سیصد و  شصت و  چهار میلیون و 
 پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 208.07  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1396/12/26 1/96/23657 بدوي بلوارنماز  
نبش 

شهرك 
  بهشتی

1-1-10409-34-1-0-0 115
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 930,000,000(نهصد و  سی 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 150  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/26 1/96/23657 بدوي بلوارنماز  
نبش 

شهرك 
  بهشتی

1-1-10409-34-1-0-0 115
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان مسکونی داراي پروانه شماره 378 مورخ 
72/12/26 و گواهی پایانکار به شماره 7673 مورخ 1388/10/10 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت می باشد و همچنین براي آن پروانه توسعه بنا به شماره 17 مورخ 1396/04/27با 

زیربناي 862.55 مترمربع صادر گردیده است. ازبابت تخلفات ساخاتمانی به شرح ذیل داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 

:1396/12/26 می باشد
تبدیل یک باب مغازه به سه باب مغازه بدون افزایش زیربنا به سطح 63.49 مترمربع -1
توسعه  تجاري ( شماره 5 ) به سطح 40.61 مترمربع و ارتفاع مغازه موجود به سطح  -2

.73.80 مترمربع از 3.40 به 5.30 متر افزایش یافته است
احداث یک باب مغازه دیگر (شماره 4) به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 18.36 -3

  مترمربع
احداث بالکن تجاري براي مغازه شماره 4 به سطح 11.81 مترمربع -4

تبدیل واحد مسکونی در طبقات اول و دوم به صورت دوبلکس به انبار تجاري جمعا به  -5
سطح 148.41 مترمربع ( طبقه اول به سطح 72.30 مترمربع و طبقه دوم به سطح 76.11 

مترمربع )
.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6

ضمناً از بابت تبدیل واحد مسکونی در طبقات اول و دوم به صورت دوبلکس به انبار تجاري 
جمعا به سطح 148.41 مترمربع  راي به اعاده به وضع سابق دارد که مالک راساً اجراي حکم 

.نموده و پرونده مختومه گردیده است
*********************************************************

****************************************************
:حالیه متقاضی مجدداً برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلفات جدید به شرح ذیل نمودند

احداث راه پله زیر دوبلکس به سطح 2.71 مترمربع -1
احداث بالکن مغازه در حد 1/3 به سطح 29.80 مترمربع -2

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي توسعه تجاري (احداث 
بارانداز) به مبلغ 34,190,400(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  نود هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.76  2
 

1020000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط 1396/12/26 1/96/23660 بدوي ابتداي بلوار 
گلسار - 
روبروي 

اداره پست

1-1-10207-18-1-0-0 115
7

با مورد قبول واقع شدن بارانداز (مشمول حکم جریمه) به متراژ 16.76 مترمربع، 
موضوع کسري پارکینگ، منتفی می شود. 

سایر 25 1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 629 مورخ 96/12/19 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  1,000,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 200000000

(دویست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.06  0
 

1020000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت ارائه شده بصورت ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر یکباب خانه به مساحت 108 مترنمربع و قطعه شش تفکیکی که حالیه طی 
بازدید میدانی یک باب خانه دوبلکسی به مساحت 134.64 مترمربع و  سایبان به مساحت 

16.76 مترمربع  و یک باب مغازه تازه ساخت بدون مجوز به مساحت 15.06 مترمربع  در محل 
.موجود می باشد

از بابت خانه داراي بالمانع به شماره 1/33/2466 مورخ 1379/09/29  می باشد ولیکن از 
.بابت سایبان و مغازه  تازه ساخت با قدمت سال 1396 ، مجوزي ارائه نگردیده است
از بابت مغازه و سایبان داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/23660 مورخ 

.1396/12/26 مبنی بر صدور جریمه بصورت تجاري می باشد
که حالیه با توجه به اصالح گزارش کارشناسی ، یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می 
گیرد . سایبان  احداثی اعالم شده به مساحت 16.76 مترمربع بصورت مسکونی می باشد و 

.همچنین مساحت مغازه احداثی 15.06 مترمربع می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 1396/10/27 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 
3.01 مترمربع از مغازه مورد نظر و به مساحت 3.39 مترمربع از عرصه حد جنوب در تعریض 

.کوچه 10 متري اصالحی می باشد
از بابت موارد فوق الذکر داراي مجدد کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/23660 مورخ 

.1396/12/26 و مبنی بر صدور جریمه می باشد
(( مغازه فوق الذکر فاقد فعالیت شغلی می باشد.))

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

115
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 617064000(ششصد و  هفده میلیون و  شصت و  چهار 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 146.92  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23673 تجدید 
نظر

کوي  
هاشمی 13

ابان 11

1-2-10472-29-1-0-0 115
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 262891 مورخ 96.12.24 معادل 1257000000

(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  هفت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 114.86  0
 

3360000  , 1395 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

جریمه در خصوص تراکم اعطایی رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 132.06  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23673 تجدید 
نظر

کوي  
هاشمی 13

ابان 11

1-2-10472-29-1-0-0 115
8

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 204 مورخ  1392/07/30 به صورت 4.5 طبقه داراي موافقتنامه 

بند 8 کمیسیون ماده 5 مورخ 1391/10/18 بابت یک باب مغازه به سطح 17 مترمربع و بالکن 
در حد 1/3 با زیر بناي کل 491.71 مترمربع صادر گردیده است.  الزم به ذکر است در مرحله 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح حدود 40 مترمربع داراي سوابق گزارش و 

راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/04/31 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و 
اجراي حکم نموده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و در ادامه کار و 

:برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.78 مترمربع - 

توسعه تجاري ( مغازه شماره 1 ) به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت در همکف به سطح  -
 20.94 مترمربع

احداث 1 باب مغازه دیگر در همکف به سطح 26.10 مترمربع به صورت تبدیل قسمتی از  -
پیلوت به تجاري

حذف واحد مسکونی طبقه اول و  توسعه بالکن تجاري در طبقه اول به سطح 67.82  -
مترمربع

اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 132.27  مترمربع ( هر طبقه 44.09  -
مترمربع ) ( که از این مقدار به سطح 40.78 مترمربع به صورت توسعه بنا و به سطح 3.31 

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 4.62 متر مربع و در طبقه اول به سطح 2.15 مترمربع و طبقات دوم تا چهارم هرکدام 

به سطح 1.11 مترمربع ( جمع طبقات به سطح 5.48 متر مربع )
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 3.77 مترمربع -

.تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 132.06متر مربع ( تبصره 7) -

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد می باشد

الزم به توضیح است در زمان پروانه به سطح 11.26 مترمربع عقب نشینی اعالم گردیده و 
حالیه با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر اصالح سند و جهت بررسی رعایت عقب 

نشینی نیاز به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري می باشد.  مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

115
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,224,636,000(یک میلیارد و  

دویست و  بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 145.79  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 1/96/23674 بدوي چهار راه  
گلسار نواب

 

1-1-10308-39-1-0-0 115
9

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,344,000,000(یک میلیارد و  

سیصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 200  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
24,192,000(بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 14.4  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 152.58  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناس شماره 264812
 مورخ 96.12.26 معادل 4600000000(چهار میلیارد و  ششصد میلیون ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 117.24  0
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 518 مورخ 1394/12/27  طبق 
بند 26 صورتجلسه مورخ 1394/06/17 کمیسیون ماده 5 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 

واحد مسکونی و یکواحد تجاري بهمراه زیر زمین و زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 
.1333/81 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي مغایرت بصورت
اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 28/24 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 28/24 متر مربع-2

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 117/24 متر مربع-3
.الزم به ذکر است که تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به 5 واحد افزایش یافته است
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 41/04 متر مربع (هر طبقه 10/26 متر مربع)-4

توسعه راه پله به بام بمساحت 2/99 متر مربع-5
توضیح اینکه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 2/63 متر مربع بصورت احداث 

.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 5/87 متر مربع - -6

همکف بمساحت 7/26 متر مربع و طبقات بمساحت 29/52 متر مربع (هر طبقه 7/38 متر 
 مربع)

داراي مازاد بر تراکم در زمان پروانه بمساحت 14/40 متر مربع (تبصره 7)-7
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 11 واحد-8

.تا این مرحله تعداد 8 واحد کسري (4 واحد تجاري -4 واحد مسکونی) دارند-9
توضیح اینکه در زمان صدور پروانه بابت یکواحد کسري پارکینگ تزاحمی داراي پرداخت 

.عوارض در واحد درآمد میباشند
(وضع موجود پارکینگ هاي شماره 5 و 7 در تزاحم)

همچنین پس از اتمام عملیات در زمان پایانکار وضعیت کسري پارکینگ قابل بررسی مجدد 
.میباشد

الزم به ذکر است که تعداد واحد هاي مسکونی در طبقه اول از 2 واحد به 3 واحد افزایش 
.یافته و مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 51/37 متر مربع میباشد

همچنین تعداد واحد هاي مسکونی در طبقه دوم از 2 واحد به 3 واحد افزایش یافته و 
مساحت کواحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 49/84 متر مربع و

تعداد واحد هاي مسکونی در طبقه چهارم از 2 واحد به 3 واحد افزایش یافته و مساحت 
.واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 51/37 متر مربع میباشد

 ضمناvباالبر در زیرزمین و همکف حذف گردیده
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.مراتب با توجه به درخواست شروع عملیات بحضور تقدیم میگردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *******

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 59.68  0
 1.25 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 1/96/2384 تجدید 
نظر

خ .ش  
رجائی 
  ك34

1-2-10123-27-1-0-0 116
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 
براي احداث سرویس بهداشتی در حیاط و احداث انباري در زیرشیروانی، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 202566000(دویست و  دو میلیون و  پانصد و  شصت و  شش 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.23  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1046505600(یک میلیارد و  چهل و  شش میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  ششصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 155.73  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي،  به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول 
پروانه اصداري (توسعه بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ  34,272,000(سی و  چهار میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.4  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 34 مورخ 
92/03/12 به صورت 5 طبقه روي پیلوت 4 طبقه روي یک باب مغازه داراي بالکن و شامل 9 
واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 852.25 مترمربع می باشد که مالک 
برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده  که 
قبالً در مرحله اجراي سقف طبقه دوم از بابت افزایش بنا در همکف به سطح 38.65 متر 

مربع و در طبقات اول و دوم به سطح 121.6 متر مربع و همچنین اضافه بناي مجازي به سطح 
35 متر مربع ( به علت عدم رعایت ابعاد پاسیو) و افزایش بناي مازاد بر تراکم اعطایی( 
تبصره 7) به سطح 87.26 متر مربع داراي سابقه راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 

92/8/21 و محکومیت پرداخت جریمه بوده که سوابق آن در واحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی می باشد حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري و رو به اتمام  می باشد و با 
: توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین  می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 28.25 مترمربع که با توجه به سابقه گزارش تخلف بسطح  -
. 38.65 مترمربع ،  10.40 مترمربع کاهش یافته است

اضافه بنا بصورت احداث سرویس مشاعی جداساز در انتهاي حیاط مشاعی بسطح 2.10  -
 مترمربع

  توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 2.39 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 40.39  مترمربع که با توجه به سابقه گزارش تخلف بسطح  -

. 60.80مترمربع ، 20.41 مترمربع کاهش یافته است
 توسعه بالکن تجاري بسطح 1.01 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 40.55 مترمربع  که با توجه به سابقه گزارش تخلف بسطح  -
.60.80 مترمربع ، 20.25 مترمربع کاهش یافته است

اضافه بنا در طبقات سوم تا پنجم جمعاً به سطح 121.65مترمربع (هر طبقه 40.55 مترمربع  -
(

احداث کنسول غیرمجاز به شارع در طبقات دوم تا پنجم بسطح 34.08 مترمربع (هر طبقه  -
8.52 مترمربع )

افزایش تعداد واحد از 9 به 10 که برابر ضوابط مشمول 11.45 مترمربع مابه التفاوت افزایش  -
. واحد می گردد

احداث 6 باب انباري در زیرشیروانی و راهروي دسترسی به آن ها بسطح 53.65 مترمربع  -
که از این مقدار بسطح 7.52 مترمربع کاهش سطح راه پله تا بام  و مابقی بسطح 46.13 

.افزایش بنا می باشد
. طبق ضوابط پروانه رعایت پارکینگ می گردد -
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=============================
=================

گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و پرداخت تخلفات درواحد 
..محترم خلف میباشد

حالیه مالک درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. عملیالت ساختمانی باتمام رسیده  
..و پس از آن تغییراتی صورت نگرفته است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  1735300(یک میلیون و  هفتصد و  سی و  پنج هزار و  سیصد) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 2.77  0.5
 

1300000  , 1389
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 1/96/2683 تجدید 
نظر

رشتیان  
جنب 

مجتمع 
فرهنگیان 
زمینهاي 
بهزیستی

1-2-10446-20-1-0-0 116
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
65000000(شصت و  پنج میلیون ) ریال تایید می نماید.

جریمه 50  1
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 

به ضریب0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
 107788800(یکصد و  هفت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 64.16  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 292 مورخ 88/10/10 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 16 واحد مسکونی با زیر بناي 1051/95 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی به پایان رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان فلزي جهت تأمین پارکینگ بمساحت 100/96 متر -1

مربع
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 95/95 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 319/14 متر مربع (هر طبقه 106/38 متر مربع)-3
احداث طبقه پنجم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 183/52 متر مربع (به کسر راه پله )-4

احداث راه به بام بمساحت 13/82 متر مربع -5
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 64/16 متر مربع-6

 عدم رعایت ابعاد پاسیو در طبقات -7
 اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 20 متر مربع به جهت برگشت تشویقی آسانسور -8

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 16 واحد به 18 واحد-9
تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی با توجه به سایبان احداثی (ناهمگن با سازه -10

اصلی)
الزم به ذکر است که در صورت ابقاء سایبان مذکور توسط کمیسیون محترم ماده 100 کسري 

.پارکینگ منتفی خواهد بود
توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 99/33 متر مربع و طبقات 4.3.2.1 

بمساحت 418/93 متر مربع و یک طبقه مازاد بمساحت 182/38 متر مربع و احداث راه پله 
به بام بمساحت 22 متر مربع وافزایش تعداد واحد ها همچنین اضافه بناي مجازي بدلیل عدم 
رعایت ابعاد پاسیو بمساحت 36/36 متر مربع و اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 20 متر 

مربع به جهت برگشت تشویقی آسانسور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 
.1391/08/25 میباشند

: و مابه التفاوت زیر بناي موجود و رأي کمیسیون بصورت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 1/63 متر مربع -1

کاهش بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 3/84 متر مربع (بستانکار) -2
افزایش بنا در طبقه پنجم بمساحت 1/14 متر مربع بصورت همزمانساز -3

احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 64/16 متر مربع -4
کاهش راه پله به بام بمساحت 8/18 متر مربع-5
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 کسري 2 واحد پارکینگ مسکونی-6
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
طبقه مازاد، به مبلغ 952,140,000(نهصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 113.35  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/10/23 1/96/271 بدوي سعدي  
 فالحتی

1-2-10506-13-1-0-0 116
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 57,344,000
(پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.56  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 248 مورخ 1392/08/29 و اصالح پروانه براساس طرح تفصیلی جدید 
مورخ 95/04/12بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 612.14 مترمربع میباشد.، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

 :شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 0.83 مترمربع -1

احداث سایبان همگن در همکف به سطح 2.24 مترمربع جهت تامین پارکینگ-2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 2.49 مترمربع (هر طبقه 0.83 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.52 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 21.48  -5
مترمربع (هر طبقه 7.16 مترمربع)

حذف انباري به سطح 15 مترمربع و تاسیسات به سطح 12 مترمربع و راهرو به سطح -6
25.96 مترمربع در زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 113.35 مترمربع به صورت 

 یک واحد مسکونی
.رعایت ضوابط جانمایی در هنگام پایانکار الزامی میباشد

کاهش راه پله به بام به سطح 0.83 مترمربع
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور 
.میگردد

116
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    0.50  برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ19360200(نوزده میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  دویست) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 14.24  0.5
 

1560000  , 1391
 , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/3334 بدوي گلسار خ  
154 

1-1-10093-62-1-0-0 116
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
 احداث یک طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ1483372800(یک میلیارد و  چهارصد 

و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 147.16  3
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/02/19 1/96/3334 بدوي گلسار خ  
154 

1-1-10093-62-1-0-0 116
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 264 مورخ 1391/06/26 
بصورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 900 مترمربع صادر گردیده که از بابت 

افزایش بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد به عمق حدود 3 متر کال خارج از 
تراکم در حد اجراي ستون هاي طبقه 5 فاقد سربندي و دیوارچینی داراي گزارش تخلف و 

: آراي بدوي و تجدیدنظر از کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41/44مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 165/76مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 217/24مترمربع در طبقه 5 -3

.افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد که رعایت پارکینگ می گردد -4
.اجراي راه پله تا بام و دیوار حایل بام برابر دتایل اجرایی تا زمان پایانکار الزامیست -5

ضمنا نقشه برداري ارائه شده فاقد مهر مهندس نقشه بردار بوده و الزم به توضیح است در 
هنگام صدور پروانه به سطح 91/91مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده و همچنین اسکلت 

.از فلزي به بتنی تغییر یافته است
تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد . مجددا با توجه به ادامه 
عملیات و  برابر نقشه برداري ارائه شده  که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت 

: هاي ذیل نسبت به گزارش قبلی   بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 1.69 مترمربع

 اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا پنجم بسطح 8.45 مترمربع هرکدام 1.69 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد بسطح 147.16مترمربع که از این مقدار بسطح 72.70 مترمربع 

. بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد
 افزایش سطح راه پله به بام 4.10مترمربع

.رعایت پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد
الزم به توضیح است با توجه به احداث طبقه مازاد مشمول 5  *-*-*-*-*-*--*--*-*

 . % بازگشت تشویقی آسانسور بسطح 14.89 مترمربع می شد که فاقد سوابق می باشد
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست . تقاضاي گواهی عدم 

خالف طبق آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم 
.میگردد

 

116
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، به مبلغ 198,381,000(یکصد و  نود و 
 هشت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.15  1.5
 

3560000  , 1392
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 1/96/4860 بدوي گلسار- 
خیابان 135

 

1-1-10083-29-1-0-0 116
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  243 مورخ 91/06/12  و گواهی عدم خالف به شماره 155535 مورخ 1394/06/24 در 

مرحله اسکت می باشد که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر نظام 
:مهندسی داراي مابه التفاوت هاي همزمان ساز و غیر همزمان ساز به شرح زیر می باشد

. اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 1.10 مترمربع -1
.اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 1.10 مترمربع  -2
.اضافه بناي همزمان ساز در طبقه دوم  به مساحت 1.10 مترمربع -3
.اضافه بناي همزمان ساز در طبقه سوم  به مساحت 1.10 مترمربع -4

.اضافه بناي همزمان ساز در طبقه چهارم به مساحت 1.10 مترمربع -5
.اضافه بناي همزمان ساز در طبقه پنجم  به مساحت 1.10 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري و راهرو با قدمت سال 1395 و به  -7
مساحت 30.55 مترمربع در زیرشیروانی  می باشد.( 19.18  مترمربع انباري و 11.37 مترمربع 

راهرو .)
.کسري پارکینگ ندارد

.درب ضد حریق نصب نشده است
.مراتب با توجه به گواهی پایانکار به حضورتان تقدیم می گردد

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي احداث سایه بان و انباري ، به مبلغ 58,208,400(پنجاه و  هشت میلیون 
و  دویست و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.51  1.5
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 1/96/5034 بدوي بلوار  
انصاري 
انتهاي 
کوچه 

 حسینی

1-1-10242-8-1-0-0 116
5
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قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 312 مورخ 1392/12/01 به صورت 4.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 464.25

 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 182707مورخ 1395/06/20 و گواهی پایانکار به 
شماره 295430 مورخ 1395/12/28صادر گردیده است.  حالیه مالک پس از دریافت پایانکار 

:و به استناد نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلف ساختمانی به شرح ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 30.51 مترمربع ( شامل سایبان جهت تامین پارکینگ به  -

سطح 12.5 مترمربع  و احداث یک باب انباري به سطح 15.60 مترمربع و مابقی به سطح 2.41 
مترمربع به صورت محوطه مشاعی مسقف می باشد )

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

116
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ، به مبلغ  2,352,000(دو میلیون و  سیصد و  
پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.4  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 1/96/5064 بدوي حسین آباد 
خ معلم - 

نبش کوچه 
  نبوت6

1-2-10288-5-1-0-0 116
6

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 122.35 3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 129 مورخ 92/05/30 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و با زیربناي 
کل 816.38 مترمربع صادر گردیده است. از بابت تغییر جانمایی نسبت به پروانه به عمق 0.4 

متر و به سطح 8.72 مترمربع در همکف و طبقه اول داراي سوابق گزارش و گواهی عدم 
خالف به شماره 160345 مورخ 92/12/15 می باشد. الزم به توضیح است مالک از بابت 

:تخلفات زیر
  افزایش بنا در همکف به سطح 0.28 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات به سطح 1.12 مترمربع ( هر طبقه 0.28 مترمربع ) -2
داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 93/09/01 و راي تجدید نظر مورخ 93/10/27 
بصورت پرداخت جریمه بوده و پرونده مختومه شده است. الزم بذکر است در زمان عدم 

خالف و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد نقشه هاي اجرائی بصورت درمانی و کلینیک 
پزشکی ارائه شده که از بابت تخلفات بصورت تغییر کاربري و استفاده ملک از مسکونی به 
درمانی و پزشکی و کسري پارکینگ داراي نظریه کمیسیون ماده صد مبنی بر اینکه موارد 

فوق احراز نگردیده و در نتیجه فعالً منتفی گردیده و پرونده مختومه شده است. حالیه 
معماري موجود فعالً بصورت مسکونی و آشپزخانه بصورت آبدارخانه بوده و پارتیشن هاي 

داخلی نسبت به نقشه هاي زمان پروانه دوم تغییر نموده است و حالت کلی بصورت مسکونی 
.می باشد

ضمنا طبقه دوم و سوم دوبلکسی بوده که حالیه هرکدام به یک واحد مستقل تبدیل یافته و 
بسطح 122.35 متر مربع داراي تخلف افزایش واحد می باشد. با توجه به ضوابط قدیم رعایت 

.پارکینگ می گردد
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و به استناد نقشه برداري تفکیکی  اضافه 

بناي  جدیدي مشاهده نگردید. نماي راه پله بصورت آهن کشی و شیشه بند اجراشده است. 
راه پله به بام بصورت فلزي اجرا شده است. راه پله به بام بسطح 0.59 متر مربع کاهش یافته 

.است. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
طی بازدید مجدد مشاهده گردید که  شیشه بند نماي اصلی در حد غرب با مصالح  ***

***.کامپوزیت پوشیده شده است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در خصوص احداث انباري در زیر شیروانی  با ضریب 1.75 
برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 227,736,600(دویست و  بیست و  هفت 

میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 83.42  1.75
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/510 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
وحدت 

اولین کوچه

1-1-10058-75-1-0-0 116
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 854 مورخ 86/12/08 و گواهی عدم خالف به شماره 222565 

مورخ 95/05/16 بصورت 4طبقه برروي پیلوت در 8 واحد مسکونی میباشد، حالیه با توجه به 
:نقشه معماري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
افزایش سطح در زیرشیروانی بصورت احداث 9 باب انباري به سطح 83.42 مترمربع ( که -

یک باب آن به سطح 33 مترمربع میباشد.)از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد 
.میباشد

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.78 
.مترمربع نسبت به راي صادره میباشد

.مازاد برتراکم ناشی از انباري هاي بیش از 5 مترمربع به سطح 30.41 مترمربع میباشد -
.همچنین مساحت انباري بزرگتر 34.48 مترمربع میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

در خصوص توسعه واحد تجاري و  بالکن تجاري با ضریب 3.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 354093600(سیصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  نود و  سه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 30.11  3.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/19 1/96/541 بدوي کوي  
هاشمی 13 

 آبان

1-2-10155-68-1-0-0 116
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 114811200(یکصد و  چهارده میلیون و  هشتصد و  یازده هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.78  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 443 مورخ  91/10/13 و تمدید 
مورخ 1393/10/08 طبق بند 23 صورتجلسه مورخ 1391/06/23 کمیسیون ماده 5 بصورت 

ساختمان 3 طبقه بر روي یکباب مغازه (4 طبقه بر روي پیلوت) بهمراه بالکن در 4 واحد 
مسکونی با زیربناي 495 متر مربع (بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

: داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/86 متر مربع-1

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 21/07 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-2
توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه بمساحت 9/04 متر مربع-3

کاهش بناي مسکونی در طبقه اول بمساحت 20/48 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 2/46 متر مربع (هر طبقه 0/82 متر مربع)-5

توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 2/46 متر مربع-6
.کسري پارکینگ ندارند

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/541 مورخ 1396/02/19 و پرونده 
.در واحد خالف میباشند

تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم بانک دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

116
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضا نامجو مطلق پاسکه موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم ؛ کاهش سطح راه 

پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و در طبقات اول تا چهارم جمعاً  بمساحت 
38.07  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 319788000(سیصد و  

نوزده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 38.07  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 1/96/5449 بدوي گلسار  
گالیل خ 

160

1-1-10096-2-1-0-0 116
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 21.10 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

(960000 ریال) بمبلغ  50640000(پنجاه میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر و 
اعالم میدارد.

جریمه 21.1  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 1/96/5449 بدوي گلسار  
گالیل خ 

160

1-1-10096-2-1-0-0 116
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 603 مورخ 91/12/23 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي کل 555.40 

مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 267411 مورخ 1395/12/21 صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
:مهندس نقشه بردار، زیربنا نسبت به سوابق داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 15.87 مترمربع (با قدمت سال 1396) -1
اضافه بنا در همکف به سطح 1.98 مترمربع (همزمانساز) -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.68 مترمربع هر طبقه به سطح 1.17  -3
مترمربع (همزمانساز)

احداث یک عدد انباري در زیرشیروانی به سطح 21.10 مترمربع که با توجه به اینکه  -4
مساحت آن بیش از 5 مترمربع می باشد ، به سطح 15.10 مترمربع مشمول تراکم جهت 

محاسبات درآمدي می گردد. (با قدمت سال 1396)
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -5
سطح 3.49 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 27.92 متر مربع (همزمانساز)

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 8.57 مترمربع -6
رعایت پارکینگ گردیده است ( 4 واحد 4 پارکینگ ) معابر پاك سازي گردیده، صندوق 
پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است. درخواست صدور گواهی پایانکار را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 

عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ  756,787,500(هفتصد و  پنجاه و  شش میلیون و  
هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 139.5  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 1/96/5471 بدوي علی آباد   
هاشمی-او

ل

1-2-10196-18-1-0-0 117
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 35,216,000(سی و  پنج میلیون و  دویست و  
شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.72  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 1/96/5471 بدوي علی آباد   
هاشمی-او

ل

1-2-10196-18-1-0-0 117
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  194 مورخ   93/9/26 با زیر بناي کل  254.85 مترمربع در 3.5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد 

نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 
:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 23.02 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 69.06 مترمربع ( هر -2

طبقه 23.02 متر مربع)
با توجه به اینکه طبقه دوم و سوم بصورت یک واحد دوبلکسی بوده و حالیه به  2 واحد  -3
مسکونی تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (68.16 متر مربع) به کسر 
توسعه بنا در طبقه سوم ( 23.02 متر مربع) بسطح 45.14 متر مربع مشمول تخلف افزایش 

.تعداد واحد مسکونی می گردد
توسعه راه پله به بام بسطح 2.28 متر مربع -4

در هنگام صدور پروانه بسطح 22.72 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -5
اند ( تبصره 7)

.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

:ضمناً
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 3867091200(سه میلیارد و  هشتصد و  شصت و  هفت 
میلیون و  نود و  یک هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد. . ضمنا نماینده شوراي 

شهر( اقلیت) : با توجه به گزارش شهرداري و دفاعیه مالک ضمن نقض راي بدوي در 
خصوص اضافه بناي اشاره شده در راي بدوي با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی 

محاسبه و در حق شهرداري محکوم و ابالغ میگردد .

جریمه 383.64  3
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/02/19 1/96/6129 تجدید 
نظر

 
گلسار-خ

98  

1-1-10041-71-1-0-0 117
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 732 مورخ 
91/12/28 بصورت 5/5 طبقه و در 5 واحدمسکونی با زیر بناي 1203مترمربع می باشد. قبالً 

:در مرحله اجراي سقف اول داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده است
اضافه بنا در همکف به سطح 80 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 80مترمربع -2
در هنگام صدور پروانه به سطح 57 مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7)استفاده نموده -3

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي تجدید نظر مورخ 92/12/14 کمیسیون ماده .است
صد می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه 
خارج از عمق 60 درصد به طول 5.18 متر (ضمناً  -1:شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در پروانه صادره به سطح 14.24 متر مربع کمتر از 60 درصد سطح مجاز در هر طبقه مجوز 
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 77.97 مترمربع که قبالً  -2داشته است.)
بسطح 80 متر مربع داراي سوابق پرداختی می باشد. ( بسطح 2.03 متر مربع نسبت به 

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 77.97  -3گزارش قبل کاهش یافته است)
مترمربع که قبالً بسطح 80 متر مربع داراي سوابق پرداختی می باشد. ( بسطح 2.03 متر 

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم  -4مربع نسبت به گزارش قبل کاهش یافته است)
داراي اضافه بناي  -5الی چهارم جمعاً به سطح 233.91 مترمربع ( هر طبقه 77.97متر مربع)
خارج از تراکم بسطح 110.97 متر مربع در طبقه پنجم می باشد که از این مقدار بسطح 33 

توسعه راه پله  -6.مترمربع مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به -7به بام بسطح 11.22 متر مربع

زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.74 متر مربع و در طبقات 
رعایت پارکینگ می اول تا پنجم جمعاً به سطح 24.8 متر مربع ( هر طبقه 4.96 متر مربع )
ضمناً اجراي دیوار حائل و رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام .گردد

درخواست صدور مجوز حفاري انشعاب آب به طول 1.5 متر خاکی و 2   .پایانکار الزامی است
.مترآسفالت را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

117
1

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 12.5  4
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/16 1/96/6371 بدوي گلسار 142  
بیمارستان 
گیل گلسار

1-1-10035-1-1-0-0 117
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان بیمارستان خصوصی گیل گلسار 
که داراي پروانه به شماره 544 مورخه 1383/12/26 و پایان کار به شماره 1/33/172886

مورخه 1393/09/13جهت کل فضاي بیمارستان و پروانه توسعه درقسمت ورودي بیمارستان 
بشماره  247 -1393/11/25 و عدم خالفی در خصوص ورودي به شماره 183968 مورخه 
1394/07/14بوده که پس از آن مجدداً با درخواست مالک براي تخریب قسمتی از بناي 

موجود تحت عنوان اتاق زباله سوز کارگاه نقاشی و انباري و احداث مجدد تاسیسات جدید 
تصفیه فاضالب در همان فضا، پروانه اصالحی توسعه بنا با شماره درخواست 206029 مورخ 

1394/10/07  صادر گردید.. عملیات ساختمانی در همکف و طبقه اول ودوم جهت توسعه بنا 
ورودي ساختمان به اتمام رسیده و در حال بهره برداري میباشد ضمناً با توجه به ذکر اتمام 
عملیات در همکف و طبقات اول و دوم ،فقط قسمتی ازسربندي ساختمان با نصب داربست 

در حال جوشکاري میباشد.حال در خصوص توسعه بنا با پروانه اصالحی جهت احداث 
تاسیسات جدید تصفیه فاضالب باید اذعان داشت که طی بازدید بعمل آمده عملیات 

ساختمانی در حد اتمام بتن ریزي فونداسیون بوده  و تا این مرحله داراي افزایش بنا  بسطح 
12.50 مترمربع بر خالف مجوز صادره میباشد حالیه مالک درخواست صدور گواهی عدم 

خالف  پروانه اصالحی جهت احداث تاسیسات جدید تصفیه فاضالب را دارند.مراتب جهت 
.صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

117
2

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 252000000(دویست و  پنجاه و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/14 1/96/6866 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی - 
گلستان 4 
- نبش بن 

بست - 
 سمت چپ

1-1-10239-12-1-0-0 117
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
دو طبقه مازاد(طبقات چهارم و پنجم) راي به جریمه به مبلغ2,308,992,000(دو 

میلیارد و  سیصد و  هشت میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 343.6  2
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ751,640,400(هفتصد و  
پنجاه و  یک میلیون و  ششصد و  چهل هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 127.83  1.75
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/11/14 1/96/6866 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی - 
گلستان 4 

- نبش بن ب

1-1-10239-12-1-0-0 117
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 534  مورخ 1391/11/29 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  

.انباري) در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 657.97 مترمربع صادر شده است
مالک پس از اخذ پروانه تا اکنون به شهرداري مراجعه ننموده و ساختمان حالیه در مرحله 

. بهره برداري می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده ساختمان فوق داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف  

:و طبقات و احداث دو طبقه مازاد بر پروانه صادره و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 25.50 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.50 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 25.50 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 25.50 مترمربع -4

حذف زیرشیروانی ( انباري)  در اجراء  و احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  به -5
. مساحت 171.80 مترمربع

. احداث طبقه مازاد دوم در طبقه پنجم به مساحت 171.80 مترمربع -6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و  طبقات به مساحت 13.47 مترمربع .( همکف به مساحت 3.07 مترمربع و طبقات  اول تا 

.سوم به مساحت 10.41 مترمربع ( هر طبقه 3.47 مترمربع ))
. بناي مازاد بر تراکم از بابت برگشت  5 %  تشویقی آسانسور به مساحت 12.35 مترمربع -8
با توجه به تبدیل 6 واحد به 9 واحد مسکونی  و تامین 4 واحد پارکینگ حالیه داراي دو  -9

.واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
حالیه با توجه به نامه دادگاه و دفتر خانه در مورد اخذ پایانکار ، مراتب جهت دستور به 

.حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ2,971,584,000(دو میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  
چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 294.8  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/01 1/96/6977 بدوي گلسار  
خیابان 122 

8 متري

1-1-10126-14-1-0-0 117
4

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 69.37 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 74,877,600(هفتاد و  چهار میلیون و  هشتصد 

و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.57  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ملک شاکی : یک دستگاه آپارتمان مسکونی داراي پروانه و پایانکار می باشد و  احتراماً
ملک متشاکی :  ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن .خالفی مشاهده نگردید

پروانه ساختمانی به شماره 51 مورخ 1394/05/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 498.54 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق گزارش بوده ولی تاکنون براي 

اضافه بنا در  - اضافه بنا در همکف به سطح 32.21 مترمربع -.آن راي صادر نشده است
کاهش زیر  -طبقات اول تا چهارم به سطح 161.72 مترمربع ( هر طبقه 40.43 مترمربع )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به  -شیروانی به سطح 8.92 مترمربع
زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.3 متر مربع و در طبقات 

الزم به ذکر است ***اول تا چهارم جمعاً به سطح 25.2 متر مربع ( هر طبقه 6.3 متر مربع )
با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم و چهارم از حالت دوبلکس به یک واحد مستقل 

تبدیل گردیده ، در نتیجه مقدار 69.37 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم 
با توجه به افزایش واحدها از 2 به 4 و تامین 3 پارکینگ داراي  -***تحلیل لحاظ می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به  -.یک واحد کسري پارکینگ می باشد

حالیه شاکیان نسبت به ترك خوردگی کف حیاط و سطح 44.57 متر مربع ( تبصره 7)
دیوارهاي حیاط و همچنین سیمان اندود شدن درب پارکینگی از بابت عملیات اجرایی 

ساختمان متشاکی ، درخواست رسیدگی و شکایت را دارند که در این خصوص نیاز به اظهار 
.نظر مراجع ذي صالح می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 12929500(دوازده میلیون و  نهصد و  بیست و  نه هزار و  
پانصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد.

جریمه 10.11  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/19 1/96/7072 تجدید 
نظر

خ. طالقانی   
ابراهیم نژاد 
نبش دومین 
فرعی سمت 

چپ

1-2-10044-55-1-0-0 117
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص اضافه بنا در بند یک به مساحت 19/4 متر مربع با ضریب  1.75 
برابر ارزش معامالتی ساختمان  بمبلغ 114072000(یکصد و  چهارده میلیون و  هفتاد و  

دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 19.4  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی با شماره درخواست 148913 مورخ 1391/11/19 
داراي  پروانه ساختمانی به شماره 358 مورخ 1392/11/20 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با 
رعایت عقب سازي در طبقه چهارم شامل 4 واحد مسکونی  با  زیربناي 743.28 مترمربع و 

پس از آن در مرحله اسکلت طبقه اول درخصوص اضافه بنا  بسطح 24.73 مترمربع در 
همکف و بسطح 59.58 مترمربع تبصره 7 داراي راي بدوي کمسیون ماده 100 بوده  که پس از 

آن مالک با تخریب سه ردیف ستون در حد جنوب پالك و کاهش سطح بنا  و برابر مدلول 
پروانه داراي گواهی عدم خالف بشماره 166604 مورخ 1393/05/23 می باشد.حال عملیات 
ساختمانی روبه اتمام بوده و مالک برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر 
مهندس نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم و خارج طول 60% و عدم رعایت 2متر 

:عقب سازي در طبقه چهارم بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 5.37 مترمربع که از این مقدار بسطح 3.79 مترمربع بصورت  -1

 .سایبان متصل و همگن به ساختمان صرفاً جهت تامین پارکینگ میباشد
افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 4.74 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 1.58 -2

.مترمربع میباشد
افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 19.40مترمربع که از مقدار بسطح 17.82 مترمربع به -3

.دلیل عدم رعایت 2متر عقب سازي در طبقه چهارم میباشد
کاهش بنا راه پله به بام بسطح 6.10 مترمربع-4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف بسطح 7.50 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 31.12 
متر مربع ( هر طبقه 7.78 متر مربع )(با توجه به کمتر بودن مقدار کل افزایش بنا از 5 درصد 

زیربناي مجاز پروانه،صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد)
 .دیوار  حائل تاکنون اجرا نشده است

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 59.58 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند که -
با توجه به کمتر بودن مقدار کل تخلف از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه، مقدار تراکم اعطایی 

.زمان صدور پروانه به عنوان تخلف گزارش نشده است
ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است.الزم به 

ذکر است رعایت حداقل تعدادپارکینگ طبق ضوابط تاریخ درخواست پروانه گردیده 
است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور 

.تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حمیدرضا فرزان محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 63/35 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 294577500
(دویست و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 63.35  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1396/09/04 1/96/7592 بدوي فلکه جهاد  
فرهنگیان 2

 خ حافظ

1-2-10457-26-1-0-0 117
6

باتوجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد  .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 138 مورخ 92/06/04 به صورت 2/5 طبقه  و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 254.30 
مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 160374 مورخ 93/07/23 با زیر بناي 335.93 متر 

مربع و گواهی پایانکار به شماره 173000 مورخ 1393/10/21 با زیربناي 324.44 مترمربع 
صادر گردیده است. حالیه مالک پس از دریافت پایانکار اقدام به احداث 1 طبقه مازاد با 
احداث یک طبقه مازاد  به سطح :اسکلت بتنی و قدمت سال جاري به شرح ذیل نمودند

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید به 62.59 مترمربع
.ضمناً برابر ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد سطح 0.76 مترمربع

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 24,931,500(بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  سی و  یک 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.63  1.5
 

1100000  , 1389
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/7768 بدوي بلوار  
  دیلمان

1-1-10497-39-1-0-0 117
7
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص افزایش و توسعه بناي تجاري حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  456,139,200(چهارصد و  

پنجاه و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 86.39  4
 

1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/13 1/96/7768 بدوي بلوار  
  دیلمان

1-1-10497-39-1-0-0 117
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 132,000,000(یکصد و  سی و  دو میلیون ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

1320000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی داراي پروانه شماره 307 مورخ 85/9/28و 
پروانه اصالحی مورخ 87/8/23بصورت یک واحد  تجاري و 4 واحد مسکونی 6طبقه روي 
پیلوت با زیرزمین و5 طبقه روي تجاري با زیرزمین و گواهی عدم خالف به شماره 113838

مورخه90/9/22 درحد اسکلت طبقه دوم فاقد تیرریزي باافزایش بناي 147/6مترمربع داراي 
سوابق وشکایت پالك مجاور برابر صورتجلسه مورخ 90/5/2 می باشدو مجدداً از بابت 

افزایش بناي مازاد برتراکم درحد طبقات مجاز بسطح 127مترمربع و افزایش بنا بصورت یک 
طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح 122/3مترمربع و  افزایش واحدها از 4واحد مسکونی به 17
واحد مسکونی  و شش واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي سوابق در واحد جلوگیري از 

تخلفات ساختمانی می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی 
به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري ازتخلفات ساختمانی بوده و اجراي حکم نموده 

: است
 اضافه بناي همزمانساز در زیرزمین به سطح 0.23مترمربع -1

اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 0.89مترمربع (مسکونی) -2
کاهش بنا در طبقه اول به سطح 0.19 مترمربع -3

اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم تا 5 جمعاً به سطح 4.36 مترمربع ( هرکدام به سطح  -4
1.09مترمربع)

.در طبقه 6 به سطح 1.71مترمربع کاهش یافته است -5
کاهش بنا در طبقه 7 به سطح 1.65 مترمربع -6

اضافه بناي همزمانساز بصورت احداث راه پله فلزي جهت دسترسی به اتاقک آسانسور  -7
به سطح 2.16 مترمربع و احداث اتاقک آسانسور به سطح 4.99 مترمربع ( جمعاً به سطح 

7.15 مترمربع)
الزم به توضیح است به سطح 28.57مترمربع افزایش سطح تجاري بصورت تبدیل   -8

پیلوت و به سطح 57.82 مترمربع توسعه بالکن تجاري که به سطح 8.31 مترمربع آن تبدیل 
مسکونی به بالکن تجاري و مابقی اضافه بنا می باشد که در مراحل قبل به دلیل عدم دیوار 
چینی گزارش نگردیده و راي براي آن صادر نشده ، در حالیکه برابر شواهد موجود و سوابق 
داخل پرونده حدود مغازه قبل از تکمیل واحدها به صورت همزمان صورت گرفته و خالف 

.جدید نمی باشد
تعداد 5 باب پارکینگ در زیرزمین و یک باب در همکف تامین شده  و با توجه به  -9

پرداخت 6 باب کسري پارکینگ - براي مغازه موجود ، 2 واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق 
.می گیرد

*******************************************************
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حالیه با توجه به نقشه هاي تفکیکی تایید نظام ارائه شده ، با توجه به حذف پارکینگ شماره 
.2 در زیرزمین داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.درخواست صدور پایانکار را دارند.. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 417756000(چهارصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.84  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/19 1/96/8312 بدوي علی آباد  
فرعی 
هشتم 
عنبري

1-2-10192-12-1-0-0 117
8

درخصوص 80.92 مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا 

موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر 
می گردد.

سایر 80.92 3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 187 مورخ 1394/10/16 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 241/11 متر مربع (بدون استفاده از 

طبق .سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد 

اضافه بنا در طبقات -2 اضافه بنا در همکف بمساحت 20/17 متر مربع-1:زیرگزارش میگردد
کاهش مساحت راه پله به بام -3.2.13 بمساحت 60/51 متر مربع (هر طبقه 20/17 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی در همکف بمساحت 2/29 متر مربع و طبقات -4بمیزان 1/94 متر مربع
توضیح 6/87 متر مربع (هر طبقه 2/29 متر مربع ) بعلت تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید

اینکه تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به سه واحد افزایش یافته و مساحت واحد 
کوچکتر به کسر اضافه بنا در طبقات دوم و سوم 80/92 متر مربع (هر طبقه 40/46 متر 

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.کسري پارکینگ ندارند.مربع) میباشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم   طبقات دوم تا چهارم  راي به جریمه به 
مبلغ550227600(پانصد و  پنجاه میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 352.71  1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 1/96/8337 بدوي جاده انزلی  
روبروي 

هالل احمر 
 جاده کانال

1-1-10720-5-1-0-0 117
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 309 - 87/05/21 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت بازیربناي947.21مترمربع و عدم خالف 126292 مورخ 91/9/23 می باشد از بابت 

تغییر در جانمایی ساختمان برخالف مدلول پروانه و  افزایش بنا درهمکف بسطح 152.37
مترمربع ودرطبقات بسطح 118.35مترمربع که جمعآ بسطح270.72مترمربع داراي سوابق در 
واحد خالف بوده و پس از آن گواهی عدم خالف دریافت نموده است .مجددا ازبابت افزایش 

سطح راه پله به به بام بسطح 2.73 مترمربع بصورت همزمانسازداراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات و پرداخت جریمه می باشد .حالیه برابر بازدید مجدد و بررسی مجدد 
پرونده ، اشتباها اضافه بناي طبقات دوم تا چهارم در آراي کمیسیون موجود نمی باشد و 

بنابراین  بسطح 352.71 مترمربع در طبقات مذکور (هر طبقه 117.57 مترمربع )داراي اضافه 
بنا می باشد . ضمنا زیربناي همکف بسطح 0.78 مترمربع و طبقه اول بسطح 0.93 مترمربع با 
توجه به پرداخت جریمه کاهش یافته است . آسانسور ها راه اندازي شده و واحد ها در حال 
بهره برداریست .رعایت پارکینگ  با توجه به ضوابط پروانه می گردد..نماي اصلی سیمانی و 
نماي جانبی ایزوگام و با توجه به ضابطه پروانه بالمانع می باشد . حالیه درخواست پایانکار 
دارند.حول محیط پالك به ارتفاع حدود 1 متر با بلوك سیمانی و بدون نماسازي محصور 
گشته است طی بازدید مجدد مالک نسبت به افزایش ارتفاع دیوار اقدام نموده است ..در 

باقیمانده عرصه کفسازي یا فضاي سبز اجرا نگردیده است.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 
.می گردد

117
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن تجاري، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  371952000(سیصد و  هفتاد و  یک 
میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.9  3
 

3360000  , 1396 1396/08/13 بالکن بدون پروانه  1/96/8917 بدوي بلواردیلمان  
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-110-1-0-0 118
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  مسکونی به شماره  164 
مورخ 88/05/22   که متعاقب آن از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد و 

احداث چهار باب مغازه در همکف داراي گواهی عدم خالف به شماره 170541 مورخ 
.1395/12/05 می باشد

متعاقب آن از بابت احداث بالکن تجاري به مساحت 36.90 مترمربع در طبقه اول که منضم به 
مغازه شماره 3 می باشد داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد . حالیه با 

توجه به نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی ، خالف زیر بنایی جدیدي مشاهده نشده 
.است

.کسري پارکینگ ندارد
از چهار باب مغازه موجود مغازه شماره 1 فاقد فعالیت شغلی و مغازه شماره 2 بصورت بنگاه 
معامالت ملکی و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1*3.50 ) متر و مغازه شماره 3 بصورت 

کافی شاپ و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1*5.80 ) متر و مغازه شماره 4 بصورت بنگاه 
.معامالت ملکی و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1*3.20 ) متر می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

118
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 99894600(نود و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  چهار هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.69  1.5
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 1/96/9016 بدوي بیستون-  
خ.صفاري1  
نبش فیاض

1-2-10046-22-1-0-0 118
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بالکن تجاري و واحد تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 106627200(یکصد و  شش میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت هزار 
و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 10.58  4
 

3360000  , 1391
 , 1392

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 277 مورخ 1389/09/28 بصورت 
4.5 طبقه  در 3 واحد تجاري و  4 واحد مسکونی با زیر بناي 1047.73 مترمربع می باشد. 

قبالً در مرحله نازك کاري متوقف مانده و از بابت خالف ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق 
.:در واحد خالف و راي کمیسون تجدید نظر ماده صد مورخ 92/4/15 می باشد

اضافه بنا مسکونی در همکف به سطح 15.53 مترمربع -1

  اضافه بنا تجاري در همکف به سطح 2.70 مترمربع -2

تعداد واحد تجاري از 3 باب به 4 باب افزایش یافته است (18.70 و 18.30 و 17.70 و 18  -3
مترمربع)

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 15.53 مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم  به سطح 54.69  مترمربع -5

اضافه بناي راه پله آخر به سطح  0.75 مترمربع -6

اضافه بنا در کنسول به سطح 1.50 مترمربع -7

.تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 افزایش یافته است. رعایت پارکینگ میگردد -8
عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  ***

:.داراي مغایرت هاي زیر بنایی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.99 متر مربع ( یکدست ساز)-1

اضافه بنا در تجاري همکف بسطح 4.94 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري ( -2
یکدست ساز)

اضافه بنا مسکونی در طبقه اول بسطح  1.05 متر مربع ( یکدست ساز) -3
توسعه بالکن تجاري بسطح 5.64 متر مربع  ( توسعه جدید 1392) -4

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 17.97 متر مربع ( هر طبقه بسطح 5.99  -5
متر مربع ) ( یکدست ساز)

اضافه بنا در کنسول طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 1.92 متر مربع ( هر طبقه 0.64  -6

118
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



متر مربع ) ( یکدست ساز)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف  -7

بسطح  2.96  متر مربع و در طبقات اول الی چهارم بسطح 12.8 متر مربع ( یکدست ساز)
کاهش راه پله به بام بسطح 0.94 متر مربع -8

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي حجت یادداشت اظهاري 
وشرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و 

طبقات اول تا چهارم واحداث سایبان  جمعا بمساحت 142.66 مترمربع و میزان تراکم 
اعطایی به متراژ 103.85 مترمربع؛ با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی نسبت 
به متراژ 142.66 مترمربع و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 103.85 مترمربع 
جمعاً بمبلغ  1111486400(یک میلیارد و  یکصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  هشتاد 

و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 246.51  0.5
 2 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 1/96/9468 بدوي دیلمان   
بوستان 5

1-1-10478-25-1-0-0 118
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 217 مورخ 94/11/25
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل  4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 703 مترمربع می باشد 

که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث 
نموده ، در مرحله سفتکاري داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل  می باشد که منجر به 

: صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 27.52 مترمربع -

 احداث سایبان با مصالح همگن جهت تامین یک باب پارکینگ بسطح 5.06 مترمربع-
در صورت ابقاي سایبان احداثی تا این مرحله رعایت4 باب  پارکینگ می گردد لکن پس از -

. اتمام عملیات پارکینگ ها باید در محل  جانمایی گردد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 110.08 مترمربع ( هر طبقه  27.52  -

مترمربع )
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.76 مترمربع - 

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  103.85مترمربع از تراکم اعطایی   
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و درخواست  گواهی عدم خالف بر مبناي آراي  
.صادره کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 5,205,900(پنج 

میلیون و  دویست و  پنج هزار و  نهصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 2.77  1.5
 

1300000  , 1389
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 1/96/9472 بدوي رشتیان  
جنب 

مجتمع 
فرهنگیان 
زمینهاي 
بهزیستی

1-2-10446-20-1-0-0 118
3

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی (960000 ریال ) ساختمان  در خصوص احداث انباري 
در زیر شیروانی راي به اخذ جریمه به مبلغ 92390400(نود و  دو میلیون و  سیصد و  

نود هزار و  چهارصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 64.16  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 130000000(یکصد و  سی میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 292 مورخ 88/10/10 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 16 واحد مسکونی با زیر بناي 1051/95 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی به پایان رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان فلزي جهت تأمین پارکینگ بمساحت 100/96 متر -1

مربع
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 95/95 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 319/14 متر مربع (هر طبقه 106/38 متر مربع)-3
احداث طبقه پنجم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 183/52 متر مربع (به کسر راه پله )-4

احداث راه به بام بمساحت 13/82 متر مربع -5
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 64/16 متر مربع-6

 عدم رعایت ابعاد پاسیو در طبقات -7
 اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 20 متر مربع به جهت برگشت تشویقی آسانسور -8

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 16 واحد به 18 واحد-9
تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی با توجه به سایبان احداثی (ناهمگن با سازه -10

اصلی)
الزم به ذکر است که در صورت ابقاء سایبان مذکور توسط کمیسیون محترم ماده 100 کسري 

.پارکینگ منتفی خواهد بود
توضیح اینکه بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 99/33 متر مربع و طبقات 4.3.2.1 

بمساحت 418/93 متر مربع و یک طبقه مازاد بمساحت 182/38 متر مربع و احداث راه پله 
به بام بمساحت 22 متر مربع وافزایش تعداد واحد ها همچنین اضافه بناي مجازي بدلیل عدم 
رعایت ابعاد پاسیو بمساحت 36/36 متر مربع و اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 20 متر 

مربع به جهت برگشت تشویقی آسانسور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 
.1391/08/25 میباشند

: و مابه التفاوت زیر بناي موجود و رأي کمیسیون بصورت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 1/63 متر مربع -1

کاهش بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 3/84 متر مربع (بستانکار) -2
افزایش بنا در طبقه پنجم بمساحت 1/14 متر مربع بصورت همزمانساز -3

احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 64/16 متر مربع -4
کاهش راه پله به بام بمساحت 8/18 متر مربع-5
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 کسري 2 واحد پارکینگ مسکونی-6
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
باتوجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صدقانون شهرداري هامشارالیه را از 

بابت اضافه بنابه صورت سایبان جهت تامین پارکینگ ، با ضریب 2.5 برابرارزش 
معامالتی ساختمان جمعا بمبلغ26,626,500(بیست و  شش میلیون و  ششصد و  

بیست و  شش هزار و  پانصد)ریال جریمه درحق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.73  2.5
 

1220000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/04 1/96/9606 بدوي شهید  
بهشتی 
گلسار 
انتهاي 

گلستان14
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 360 مورخ 88/11/25 
بصورت 3/5 طبقه بانضمام زیرشیروانی  با زیربناي کل 432 مترمربع می باشد .درخصوص 
افزایش بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد به عمق 3.40 متر و کال خارج از 

: تراکم داراي سوابق گزارش بشرح ذیل درواحد محترم خالف میباشد
در حد نازك کاري ، داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که داراي آراي بدوي و 

تجدیدنظر مبنی بر جریمه از کمیسیون ماده صد بشماره 12252-94/07/04  و 
 : 14496-94/09/07 می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 7.54 متر مربع بدلیل احتساب سایه کنسول( صرفاً جهت اخذ  -1
عوارض درآمدي)

کاهش زیر بنا در طبقه اول بسطح 4.6 مترمربع -2
کاهش زیر بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً بسطح 0.52 مترمربع ( کاهش هر طبقه 0.26  -3

متر مربع)
تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد با مابه التفاوت زیربنا بسطح 90.64 متر مربع در  -4

طبقه چهارم
با توجه به ضوابط زیر شیروانی بسطح 16.95 متر مربع مشمول اخذ عوارض 1/2 درآمدي  /--

.می باشد
احداث راه پله به بام بسطح 21.77 متر مربع -5

.با توجه به سوابق سیستمی سال وقوع تخلفات جدید 1393 در نظر گرفته شده است
.رعایت پارکینگ می گردد

کلیه گزارشات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد که پس از آن عدم 
خالف بشماره   192850 -  95/12/28 دریافت نموده اند . حالیه عملیات ساختمانی به اتمام 

رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت 
بصورت احداث سایبان متصل به اعیان جهت تامین پارکینگ بدون مزاحم بسطح 8.73 

مترمربع می باشد و تقاضاي صدور پایانکار را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 
. گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي ابوتراب جوان حق پرست 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات اول 

تا سوم و احداث اتاقک آسانسور در طبقه چهارم  جمعا بمساحت 24.19 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 

موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 64736400(شصت و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار و  چهارصد)   ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 24.19  1
 

3360000  , 1391
 , 1392

احداث بناي جداساز 1396/04/24 1/96/9631 بدوي طالقانی  ك  
انام  ك 

 سوم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 210 مورخ 
1391/05/24 به صورت 2 طبقه روي پیلوت با زیرشیروانی  شامل 2 واحد مسکونی با زیربناي 

355.36 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساتمان در حال بهره 
برداري میباشد.الزم به توضیح است ملک مورد نظر از بابت تخلفات ساختمانی بشرح ذیل 

.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد میباشد
((1- افزایش بنا در همکف به سطح 23 متر مربع

افزایش بنا در طبقات اول و دوم به سطح 46 متر مربع -2

تبدیل زیر شیروانی انباري به یک طبقه مازاد که مابه التفاوت زیر بناء به سطح 83/07  -3
.متر مربع می باشد و کال به سطح 123/07 مترمربع خارج از تراکم است

اجراي راه پله به بام به سطح 14/70 مترمربع -4

 تبدیل 2 به 3 واحد مسکونی -5

رعایت پارکینگ می گردد.))
حالیه برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مغایرت وافزایش بنا بشرح 

:ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 4.30 مترمربع که از این مقدار بسطح 3 مترمربع توسعه -1

جدید بصورت احداث آسانسور(سال وقوع 1392) و بسطح 1.30 مترمربع بعنوان مابقی سایه 
.کنسول ( 3.43 مترمربع) بال استفاده و صرفاٌ جهت اخذ عوارض احداث در آمدي میباشد
افزایش بنا یکدست در طبقه اول تا سوم بسطح 3.90 مترمربع که براي هر طبقه 1.30 -2

مترمربع میباشد.(سال وقوع 1391)
احداث آسانسور در طبقات اول تا سوم بسطح 9 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 3 -3

مترمربع میباشد.(سال وقوع 1392)
 کاهش سطح راه پله به بام بسطح 1.21 مترمربع-4

احداث اتاقک آسانسور در طبقه چهارم بسطح 3 مترمربع (سال وقوع 1392)-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -6
به بناي مفید در همکف بسطح 0.55 مترمربع و درطبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.74 

متر مربع ( که براي طبقه اول 1.72 مترمربع و براي طبقه دوم و سوم هر کدام 1.51  متر مربع 

118
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



)(سال وقوع 1391)
الزم به توضیح است فاصله متوسط دیواره باکس آسانسور احداثی جدید از پالك مجاور 

.حدود 0.70 متر میباشد که رعایت حداقل فاصله 2متر با پالك مجاور نمیگردد
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

 
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي آرمین یوسفی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 

منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 154.34 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1555747200(یک میلیارد و  پانصد و  

پنجاه و  پنج میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 154.34  3
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/06/10 1/97/10258 بدوي گلسار خ  
124 ك بهار
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 

از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و 
اعالم می گردد.

سایر 28.51  0
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخ 1394/05/07 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 488.75 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 37.93 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 113.79 مترمربع ( هر طبقه 37.93 مترمربع  -
(

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.58 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 1.04متر مربع
افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد.  با توجه به اینکه تعداد واحد طبقه اول از 1 به 2  -

افزایش یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 66.44 مترمربع بوده و مقدار 37.93 مترمربع 
اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 28.51 مترمربع با عنوان افزایش تعداد 

.واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد
الزم به ذکر است حالیه متقاضی اقدام به احداث یک درب پارکینگ جهت تامین پارکینگ 
مازاد بر نیاز نموده و در زمان پروانه و حال 5 متر پارك حاشیه اي رعایت نمی گردیده و در 

.نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

118
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
14112000(چهارده میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید

جریمه 1.4  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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تقاطع علی 
آباد و معلم 

روبروي 
نانوایی 
بربري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه از 3 باب مغازه (مغازه وسط 2
باب مغازه دیگر) ساختمان احداثی که داراي  پروانه ساختمانی به شماره 159 مورخ 

1389/07/03 و گواهی عدم خالف بشماره 107815 مورخ 1390/05/12 و پس از آن داراي 
پایانکار بشماره 186132 مورخ 1395/12/28 میباشد.حالیه طی بازدید بعمل آمده از مغازه 
مورد نظر با توجه به پایانکار صادره به دلیل اجراي راه پله در فضاي مغازه برابر نقشه هاي 

ارائه شده بسطح 1.40 متر مربع  داراي افزایش بالکن تجاري می باشد. الزم بذکر است 
پایانکار بر اساس  نامه اجراي احکام شعبه 7 دادگاه  عمومی و حقوقی شهرستان رشت 

بشماره  نامه 9410111318501724 مورخ 1394/11/14 با موضوع الزام به تنظیم سند جهت 
مغازه مذکور و صدور پایانکار بوده که قبل از ارائه نامه دادگاه مورخ سال 94 به شهرداري ( 

سال 96 نامه دادگاه به شهرداري ارائه  گردید)  اما پایانکار با سیر مراحل اداري جاري و 
قانونی در شهرداري در سال 95 صادر گردیده  است. ضمناً بازدید کارشناسی فقط از مغازه 

فوق الذکر بوده  و اظهار نظر در خصوص مابقی اعیانات  پس از بازدید از کل ساختمان مقدور 
خواهد بود.بر اساس پایانکار صادره رعایت عقب نشینی گردیده است. حالیه مراتب جهت 

.بررسی و ارسال به کمیسیون ماده صد  تقدیم حضور می گردد

118
7

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم شهرزاد موقر و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.04مترمربع، اضافه 

بنا در طبقه اول به مساحت 2.91 مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.03 
مترمربع، اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 55.48 مترمربع، اضافه بنا در طبقه 

چهارم به مساحت 54.57 مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 79.91 
مترمربع ( که از این مقدار 23.6 مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد. 
)، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.67 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.57 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,477,390,400(دو میلیارد و  
چهارصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 246.18  3
 

960000  , 1393
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/11773 بدوي گلسار  
  خ171

1-1-10124-93-1-0-0 118
8

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 504,000,000(پانصد و 

 چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 503 مورخ 92/12/28 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بانضمام 
زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1176/33 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 

.نازك کاري میباشد
توضیح اینکه قبالv از بابت افزایش بنا در همکف بمساحت  47 متر مربع همچنین استفاده از 

سقف تراکم اعطایی بمساحت 161/55 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 
1394/01/25 و بابت اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 46/12 متر مربع و بناي مازاد بر تراکم 
در طبقات 5.4.3.2 و زیرشیروانی بمساحت 306/21 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید 

نظر مورخ 1395/03/25 (بابت اضافه بنا در طبقه اول مبنی بر جریمه و بابت باقی موارد مقرر 
شد که بصورت بدوي اصالحی به کمیسیون ارسال گردد)

: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی داراي مغایرت نسبت به سوابق بصورت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 2/04 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 2/91 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 49/03 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 55/48 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 54/57 متر مربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 79/91 متر مربع (از این مقدار بمیزان 23/60 متر مربع -6

مربوط به عدم رعایت 2 متري عقب سازي)
 حذف انباري در زیرشیروانی-7

 کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/67 متر مربع-8
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/57 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -9

مربع
 تعداد 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی-10

بمساحت 17/42 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -11
.نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

118
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

671,260,800(ششصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  شصت هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 99.89  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/20 1/97/1219 بدوي بلوار  
شهیدانصار
ي اسماعیل 

 آباد

1-1-10251-2-1-0-0 118
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 413 مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 

کالً با زیر بناي 377.83  مترمربع بوده که پروانه مذکور بعد از تمدید اصالح گردیده و 
زیربناي کل به 433.50 مترمربع افزایش یافته است  که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج 

از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 
سفتکاریست و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 23.74 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  71.22 مترمربع ( هر طبقه  23.74 مترمربع  -
(

توسعه بنا در زیرشیروانی  به سطح 0.31  مترمربع - 
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.81مترمربع و در مجموع  -

 طبقات 1تا 3 بسطح 3.81 مترمربع
.رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. اجراي درب پارکینگ و سایر ضوابط ، طبق مقررات پروانه صادره الزامیست

 ****** 
 . پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد

 .حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  به لحاظ عدم ضرورت اعمال تبصره یک ،ضمن  نقض راي 
بدوي در خصوص احداث باراندازباستناد تبصره دو قانون شهرداریها باتوجه به 

موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه 
به مبلغ 140,757,500(یکصد و  چهل میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  

پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 46.15  2.5
 

1220000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 1/97/12459 تجدید 
نظر

گلسار 
  استادمعین

1-1-10124-584-1-0-0 119
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه نسقی بشماره 303 مورخ 91/07/15 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 20 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

2171 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان 
: رسیده و بابت اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% بصورت

 افزایش بنا در همکف بمساحت  63/37 مترمربع-1
افزایش بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت  190/11 متر مربع-2

افزایش بنا در طبقه چهارم بمساحت 106/07مترمربع (از این مقدار بمساحت 42/70 -3
مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

افزایش بنا در طبقه پنجم بمساحت 148/47مترمربع ( از این مقدار بمساحت 85/10 -4
مترمربع بصورت عدم رعایت 4 متر عقب سازي )

کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت  6/09 مترمربع-5
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 195/24 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6

 اعطایی
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/03/19 و پرونده در واحد خالف و متعاقب آن 

.گواهی عدم خالف بشماره 312989 مورخ 1395/12/28 دریافت نموده اند
: حالیه طی بازدید بعمل آمده مجدداv داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 46/15 متر مربع بصورت احداث بارانداز (دال بتنی متصل ***
به ساختمان) در حیاط  جنوبی با قدمت سال 1395

کاهش بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 4/6 متر مربع (هر طبقه 0/92 متر مربع)***
کاهش بنا در زیرشیروانی بمساحت 3/57 متر مربع***

.کسري پارکینگ ندارند
 توضیح اینکه نماي جانبی حد شرق و غرب بصورت حلب رنگی و

.دیوار حائل اجرا گردیده است
.مراتب با توجه به درخواست پایانکار بحضور تقدیم میگردد

119
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 195195000(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.05  3
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 1/97/12618 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
شیرخانی 

سینا

1-1-10277-14-1-0-0 119
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده داراي پروانه ساختمانی بشماره 267 مورخ 89/9/15 که به صورت 3/5 
طبقه بازیرشیروانی صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده است.که درخصوص 

افزایش بناي مازاد برتراکم وخارج طول60% داراي سوابق گزارش بشرح ذیل درواحد محترم 
:.خالف میباشد

درهمکف بسطح  23/7 مترمربع داراي سوابق درواحد محترم خالف بوده وباتوجه به 
پیشرفت فیزیکی مجددا  داراي افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات مجاز بسطح 78/1 

مترمربع وبا توجه به حذف زیرشیروانی وتبدیل ان به یک طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح  
172/2 مترمربع که از مقدارفوق بسطح  82/9مترمربع جزء افزایش بنا وبسطح 35/85  

مترمربع مابه التفاوت عوارض وافزایش بنا بصورت یک طبقه دیگرمازاد برتعداد طبقات در 
طبقه پنجم بسطح 147/2مترمربع وافزایش بنا بصورت راه پله واسانسور تابام بسطح 18/5

.مترمربع  نموده است
تعداد واحدها تغییري ندارد.که داراي کمیسیون ماده صد بدوي مورخ 90/12/13 وتجدید نظر 
مورخ 91/01/28بوده که درراي بدوي کمیسیون ماده صد یک طبقه مازاد دیگردر طبقه پنجم 

.. راي صادر نشده ودر راي تجدید نظر راي تخریب طبقه پنجم صادر گردیده است
ضمنا داراي راي دیوان بشماره 9409970904002665 مورخ 94/0910 وراي تجدید نظر 

..بشماره 5225 مورخ 94/12/16 میباشد
============

گزارش فوق الذکر داراي سوابق گزارش وپرداخت تخلفات یاد شده در واحد جلوگیري ار 
تخلفات ساختمانی بوده  حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش 

..:بنا همزمانساز بشرح ذیل میباشد
افزایش بناي همزمانساز در همکف بسطح 1.52مترمربع-1

افزایش بناي  همزمانساز در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.57مترمربع که جمعآ بسطح -2
6.28 مترمربع

افزایش بناي همزمانساز درطبقه پنجم بسطح 26.57 مترمربع-3
 توسعه بناي همزمانساز درزیرشیروانی انباري بسطح 15.39 مترمربع-4

 توسعه راه پله به بام بسطح 0/29 مترمربع-5
..رعایت پارکینگ با توجه به سال و ضوابط پروانه صادره میگردد-6

..مراتب جهت صدور عدم خلفی ودستور مقتضی ارسال میگردد
==============

:برابر بررسی به عمل آمده داراي کاهش وافزایش بناي همزمانساز بشرح ذیل میباشد ====
افزایش بنا در طبقه اول تا سوم  بصورت همزمانساز هرطبقه 0/17 مترمربع که جمعا بسطح -
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0/51 مترمربع
مابه التفاوت زیربناي همزمانساز در طبقه جهارم (به دلیل تبدیل زیرشیروانی به طبقه) -

بسطح 31.12 مترمربع
کاهش بنا در طبقه پنجم نسبت به راي  بمقدار 17/60 مترمربع-

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف بسطح 4.76 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 1-4 جمعآ بسطح 12/50 -

مترمربع((طبقات 1-2 هرکدام 3.17 و طبقات 3-4 هرکدام 3.08))
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970955703671 مورخ 1394/08/17 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن به هیات کارشناسان رسمی دادگستري جهت 
بررسی نوع و متراژ تخلف ارجاع می گردد که طی نظریه شماره 135179 مورخ 

96/07/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، کلیه تخلفات به مساحت 94/2 متر مربع 
اعالم می گردد که با ابالغ نظریه کارشناسی به مالک و اعتراض وي مراتب به هیات 5 

نفره کارشناسان ارجاع و حسب نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستري طی 
شماره 17430 مورخ 97/2/6 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري کلیه تخلفات به 

مساحت 96/24 متر مربع را تایید می نمایند که نظریه هیات کارشناسی علیرغم ابالغ 
به مالک مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز 

انطباق داشته است ، لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کلیه تخلفات در همکف و طبقات جمعا به مساحت 96/24 متر مربع راي به جریمه با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1392) به مبلغ 596688000(پانصد و 
 نود و  شش میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه 
دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 96.24  2
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/12773 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
انتهاي خ 

192  
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 709  مورخ 
1392/12/28 بصورت 3/5  طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 466.12  مترمربع  می باشد 

و از بابت تخلفات داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و آراي کمیسیون ماده صد 
مبنی بر جریمه بوده که با توجه به اعتراض مالک به میزان تخلف به دیوان عدالت اداري 

ارجاع شده و برابر نامه کمیسیون ماده صد در خصوص اعالم متراژ دقیق تخلف بدینوسیله 
اعالم می دارد که با توجه به نقشه هاي ارائه شده توسط مالک و برابر بررسی مجدد تخلفات 

 : به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 12.81مترمربع - به کسر سایه کنسولهاي بالستفاده در -1

همکف 14.97مترمربع - لکن سایه کنسول جهت اخذ عوارض احداث درفیلد مربوطه لحاظ 
.شده است

 اضافه بنا در طبقات اول تا دوم به سطح 55.62 مترمربع هرکدام 27.81مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 27.81 متر مربع با احتساب حفره راه پله  که از این  -3

 .مقدار بسطح 27.77 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
 حذف راه پله به بام به سطح 17 مترمربع-4

.راه دسترسی به بام از طریق راه پله فلزي ثابت می باشد
. واحدهاي مذکور از سه به دو واحد کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ می گردد
ضمنا متراژ اعالمی نقشه بردار محترم به کسر سایه کنسول همکف و حفره هاي راه پله می 

باشد لکن محاسبات با لحاظ قرار دادن موارد مذکور صورت گرفته و متراژ کل زیربناي 
. احداثی 560.73 مترمربع می باشد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******************************************
با توجه به نامه ارسالی از دبیر محترم کمیسیون ما ده صد به پیوست در خصوص اختالف 
متراژ تخلف و مغایرت گزارش کارشناس شهرداري با کارشناسان رسمی دادگستري به 

: استحضار می رساند که
طی بررسی گزارش کارشناسان دادگستري به اطالع می رساند مالک موظف به اجراي راه پله 
تا بام طبق ضابطه پروانه بوده که بر خالف مدلول پروانه راه پله مذکور بسطح 17 مترمربع را 
احداث ننموده اند لذا کارشناسان محترم متراژ راه پله مذکور را از تخلفات کسر نموده اند و 
طبق ضوابط شهرداري متراژ اعالمی کارشناسان محترم دادگستري مورد تایید نمی باشد و 
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متراژ تخلف ایشان طبق گزارش شهرداري صحیح می باشد براي مثال اگر مالکی از 
شهرداري سه طبقه پروانه دریافت نماید و در اجرا طبقه سوم را احداث نکند نمی تواند متراژ 

طبقه سوم را در طبقات زیرین لحاظ یا از متراژ تخلف طبقات زیرین کسر نماید و این امر 
مخالف با ضوابط شهرداري و شهرسازیست  .مراتب جهت پاسخ به کمیسیون ماده صد و 

. صدور دستور تقدیم می گردد
پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد . ضمنا عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و واحدها در حال بهره برداریست .تقاضاي گواهی عدم خالف بر 
 . مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

****
حال طی آخرین بررسی ، کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 

4.67 مترمربع و در طبقات اول و دوم هر کدام 1.36 مترمربع و در طبقه سوم 16.50مترمربع 
بر خالف پروانه صادره بوده که  فاقد سوابق است . مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم 

 . می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,092,305,600(دو میلیارد و  نود و  دو میلیون و  سیصد و  پنج هزار 
و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 226.44  2.75
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/05 1/97/12899 بدوي بلوار  
دیلمان  

کوچه همت
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا در زیرزمین با ضریب2برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

489081600(چهارصد و  هشتاد و  نه میلیون و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.78  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 520 مورخ 94/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 25 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 5449/78 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

 اجرایی در حد اجراي ستون طبقه دوم میباشد.(بتن ریزي شده)
.ضمناً پروانه فوق یک بار تمدید گردیده است

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 72/78 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 72/78 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم بمساحت 145/56 متر مربع (هر طبقه 72/78 متر مربع)-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول و دوم بمساحت 8/10 متر مربع -4

(هر طبقه 4/05 متر مربع)
توضیح اینکه در خصوص وضعیت پارکینگ پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد واحد ها 

.متعاقباv اظهار نظر میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

119
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در خصوص اعتراض خانم رویا حسن نژاد سیگارودي نسبت به راي اصداري از 
کمیسیون تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.94.15471 مورخ 94.10.26 مطروحه در دیوان 
عدالت اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970955302822 
مورخ 96.8.3 به این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات 

اتخاذ شده و مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد 
اعالمی از سوي دیوان عدالت اداري شعبه 2 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 
61480 مورخ 97.4.5 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به 

شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به تبدیل پیلوت به مسکونی 

بمساحت 15.1 مترمربع به مبلغ 38505000(سی و  هشت میلیون و  پانصد و  پنج هزار 
) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 15.1  2.5
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی غیر مجاز در 
کاربري مغایر

1397/08/15 1/97/14233 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهید  
بهشتی 

بلوار نماز 
بوستان 1 خ 

12 متري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 51,000,000(پنجاه و  یک میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

1020000  , 1391 کسري پارکینگ 1397/08/15 1/97/14233 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهید  
بهشتی 

بلوار نماز بو

1-1-10275-20-1-0-0 119
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابر سند بصورت یکبابخانه مسکونی دو اشکوبه به مساحت 128/20
مترمربع و داراي بالمانع بشماره 1/33/23958مورخ 87/05/26 وداراي پروانه توسعه بنا 
.شماره 224 مورخه 138908/04  وعدم خالفی بشماره120883مورخ91/08/08 میباشد

حالیه مالک نسبت به تیدبل پارکینگ به مسکونی بسطح15.10مترمربع ویک واحدکسري 
پارکینگ مسکونی نموده که داراي دریافت راي کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/14233 

..مورخ 97/08/15 درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
باستناد خط پروژه 11مورخ 97/10/15 به کوچه 8متري و12متري بمقدار 5.48 مترمربع از 
عرصه واعیان داراي عقب نشینی (که ازاینمقداربسطح 4.86 مترمربع ازاعیان ومابقی از 

 .. عرصه حیاط) میباشد
/...مراتب جهت  استعالم بانک و صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2120025600(دو میلیارد و  

یکصد و  بیست میلیون و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 210.32  3
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1397/07/03 1/97/14927 بدوي گلسار  
 ارکیده
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 318 مورخ 92/10/17 با زیر بناي کل 1271.9 مترمربع در  5.5 طبقه با زیر شیروانی 
صادر گردیده است. قبالً  در مرحله اتمام آرماتور بندي فونداسیون فاقد بتن ریزي داراي 

:سوابق به شرح زیر بوده است
 اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 27.24متر مربع -1

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه 190.44 متر مربع -2
از بابت تخلفات فوق  داراي راي تجدید نظر مورخ 93/4/29 مبنی بر پرداخت جریمه  ***
می باشد. عملیات در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده گزارش 

:جدید و تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 27.68 متر مربع که قبالً  بسطح 27.24 متر مربع داراي سوابق  -1

 .جریمه بوده و  بسطح 0.44 متر مربع  متر مربع داراي اضافه بناي یکدست ساز می باشد
اضافه بناي تراکمی در همکف بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید بسطح 0.53  -2

متر مربع
افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح  110.72 متر مربع ( هر طبقه 27.68  -3

متر مربع)
اضافه بنا در طبقات پنجم بسطح 79.68 متر مربع که از این مقدار بسطح 52 متر مربع  -4

.بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 18.95 متر مربع که از این مقدار بسطح 8.5 متر مربع داراي  -5

.انباري بزرگتر از 5 متر مربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد
با توجه به 5 واحد که بزرگتر از 180 متر مربع می باشد نیاز به 10 واحد پارکینگ بوده که  -6

رعایت 10 واحد پارکینگ بصورت 2 به 2 با تزاحم گردیده است. فاقد کسري پارکینگ 
.درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور  
.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ199,516,000(یکصد و  نود 

و  نه میلیون و  پانصد و  شانزده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 32.18  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 1/97/15379 بدوي بلوار معلم  
کوچه 

   چهارم
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6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ545677500(پانصد و  چهل و  پنج 

میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 70.41  2.5
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق پروانه  ساختمانی شماره 307 
مورخ 1393/12/19 با استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 23.53 متر مربع بصورت  دو  

طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 279.06متر مربع در دو واحد 
مسکونی صادر شده که پروانه ساختمانی تاکنون تمدید نشده و از درجه اعتبار ساقط است  
عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري وضع موجود بصورت 3.5 طبقه با 100% پو شش بنا 
طبقات دوم و سوم بصورت دوبلکس می باشد الزم به توضییح است ملک فوق در مرحله 
اتمام فنداسیون بابت اضافه بنا در همکف بسطح 11.15 متر مربع و همچنین سقف تراکم 

اعطائی زمان صدور پروانه بسطح 23.53 متر مربع جمعآ بسطح 34.68 متر مربع برابر راي 
کمیسیون بدوي شماره 1/96/12736مورخ 1394/06/03 داراي راي تخریب که با توجه به 

صدور راي شعبه 31 دیوان عدالت اداري داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 
2907 مورخ 1396/06/01  مبنی بر جریمه میباشد حالیه با توجه به پیشرفت عملیات و برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 
 کاهش  بنا در همکف بسطح حدود 0.46 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  بسطح حدود  21.38متر مربع (هر طبقه حدود 10.69 متر  -2
مربع )

احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به کسر راه پله این طبقه بسطح 70.41 -3
متر مربع که از این مقدار 38.02 متر مربع بصورت تبدیل انباري زیرشیروانی به مسکونی  و 

5.67 متر مربع بصورت تبدیل فضاي  راه پله به بناي مفید  و 17.67 متر مربع بصورت احداث 
   تراس غیر مسقف  اختصاصی و مابقی بصورت اضافه بنا می باشد

درب پارکینگ اجرا نشده است با توجه به جانمائی پارکینگ کسري پارکینگ ندارند  -4
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی بسطح 10.8 متر مربع در -5
مجموع همکف و طبقات (همکف و طبقات اول و دوم هر کدام بسطح  1.71 متر مربع و طبقه 

 سوم بسطح 5.67 متر مربع )
 داراي کسري فضاي باز بسطح 26.42 متر مربع و فضاي سبز ندارد -6

الزم به توضییح است داراي پرونده جاري  شماره 329348 جهت استعالم بانک می باشد 
مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد.**************مراتب در پاسخ به نامه 

شماره ش ر - 166762 - 1397 مورخ 1397/08/30 مجددا مورد بررسی قرار گرفت و مورد 
.تایید می باشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 129,948,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  
چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.35  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/16234 بدوي رشتیان 
روبروي 
مسجد 
صاحب 

الزمان پشت 
حمام مطهر  

64 
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 878,102,400(هشتصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  
دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 132.37  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 297 مورخ 1394/12/25 و 
تمدید پروانه بشماره 324835 مورخ 1396/12/11 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 406/49 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم 
.اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/44 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 107/44 متر مربع (هر طبقه 26/86 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/01 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/38 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4
مربع در همکف

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 77/35 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5
اعطایی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/43 متر مربع و طبقات -6
بمساحت 4/68 متر مربع (هر طبقه 1/17 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-7
بمساحت 53/10 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -8

.نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم فاطمه بزرگ دعاگو نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.94.13538 مورخ 94.10.5 مطروحه در دیوان عدالت 

اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970903303929 مورخ 
95.11.5 به این کمیسیون ارجاع گردیده ، اعضاي کمیسیون با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در پرونده  و با درنظر گرفتن 
موارد نقص شعبه محترم 33 تجدید نظر دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري جهت احراز سال وقوع تخلف و وصول نظریه کارشناسی تحت 
شماره 105919 مورخ 96.5.29 مبنی بر اینکه سال وقوع تخلف 1381 و 1390 میباشد 

با وارد دانستن اعتراض معترض و با محلوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري با اصالح سال وقوع تخلف  1392 به 1381 و 1390 نسبت به متراژ 20.51 

مترمربع با حفظ همان ضرایب ( 2 برابر ارزش معامالتی در رابطه با بناي مسکونی در 
همکف و طبقه اول و 1.5 برابر ارزش معامالتی در رابطه با احداث موتورخانه و انباري و 

سرویس بهداشتی به مساحت 13.27 مترمربع و یک برابر ارزش معامالتی احداث 
سایبان به مساحت 5.86 مترمربع) جمعاً به مبلغ 36947275(سی و  شش میلیون و  

نهصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست و  هفتاد و  پنج) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 39.64  1
 1.5 
 2 
 

303750  , 1381
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 1/97/16829 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار توحید 
- خیابان 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه دوبلکس 
مشتمل بر یکباب پارکینگ به مساحت عرصه 126.85 مترمربع و قطعه دوم تفکیکی که طی 

بازدید میدانی کالً شامل یک واحد مسکونی دوبلکس روي پیلوت و داراي بالمانع شماره 
..1/33/11341مورخ 1373/08/17 می باشد

از بابت تخلفات به شرح زیر داراي سوابق و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 
1/94/13538 مورخ 1394/10/05 و منبی بر صدور جریمه نقدي با قدمت سال 1392 می 

 : باشد
.اضافه بنا در همکف به سطح 3.58 متر مربع -

.احداث سایبان در ورودي ساختمان و متصل به آن به سطح 5.86 متر مربع -
.راه پله جداساز در همکف به سطح 6.03 متر مربع -

.احداث سرویس بهداشتی جداساز در همکف به سطح 1.61 متر مربع -
.احداث انباري جداساز در همکف  به سطح 7.21 متر مربع -

 احداث موتورخانه جداساز در همکف به سطح 4.45 متر مربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3.58 متر مربع -

راه پله جداساز در طبقه اول به سطح 6.03 متر مربع -
.اضافه بناي ناشی از محصور نمودن تراس طبقه اول به میزان 1.29 متر مربع -

حالیه مالک به سال وقوع تخلف اعتراض نموده که از بابت آن داراي راي شعبه 33 دیوان 
.عدالت اداري و تحت عنوان رسیدگی مجدد از جمله زمان تخلف را دارد

..گزارش کارشناس دادگستري به شماره 961035 مورخ 1396/05/9 پیوست می باشد
(( الزم به ذکر است که کلیه برآورد هاي سال وقوع تخلف بر اساس گزارش کارشناس رسمی 

دادگستري می باشد))
(( به استناد گزارش کارشناس دادگستري سال وقوع تخلف در راه پله همکف و افزایش 

سطح طبقه اول داراي قدمت بیش از 15 سال ( سال 1381 ) می باشد و همچنین در اجراء 
سرویس بهداشتی و انباري و موتور خانه در منتهی الیه حد شرقی عرصه ملک در حیاط 
خلوت ، داراي قدمت بناي 5 تا 6 سال و زمان وقوع این بخش از تخلفات ساختمانی سال 

1390 تعیین و تقویم می گردد.))
(( تخلفات مربوط به سال 1381 از جنس بتن مسلح و تخلفات مربوط به سال 1390 از جنس 

بلوك سیمانی می باشد))
 .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

119
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 23,637,600(بیست و  سه میلیون و  ششصد و  سی و  هفت هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.69  1.5
 

3360000  , 1392
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/16879 بدوي کمربندي  
  قلی پور

1-1-10338-35-1-0-0 119
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به 
شماره 494 مورخ 1390/12/25 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 373.20 مترمربع و گواهی عدم خالف بشماره 165096 مورخ 1394/12/19بصورت 
4.5 طبقه بازیربناي 535.40 متر مربع می باشد حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
است و ساختمان قابل بهره برداري است برابر نقشه برداري تفکیکی  ارائه شده در همکف 

سایه کنسول بسطح 0.86 متر مربع جزء زیربنا لحاظ نشده است لذا  با احتساب سایه 
کنسول در همکف جزء زیربنا داراي اضافه بنا بسطح 4.69 متر مربع میباشد که 0.98 متر 
مربع اضافه بناي همزمان ساز بصورت افزایش سطح راه پله به بام و 0.86 متر مربع اضافه 

بتاي همزمان ساز بصورت سایه کنسول  و همچنین 2.85 متر مربع اضافه بنا بصورت احداث 
انباري در زیرشیروانی  نسبت به گواهی عدم خالف صادره  میباشددرخواست گواهی پایانکار 

.را دارند مراتب جهت صدور دستور بعدي  تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنا،  برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 10,260,000(ده میلیون و  

دویست و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6  1.5
 

1140000  , 1396 احداث بناي جداساز 1397/02/15 1/97/16965 بدوي رشتیان  
رجائی  
شقایق

1-2-10088-315-1-0-0 120
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه توسط متقاضی ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري و داراي 
پروانه و پایانکار می باشد حالیه مالک بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به احداث سرویس 

بهداشتی در انتهاي حیاط خلوت طبق نقشه پیوست ، بسطح حدود 6 مترمربع با مصالح 
بلوکی و قدمت سال 1396نموده و تقاضاي پرداخت خالف را دارند مراتب جهت بروز رسانی 
گزارش و در پاسخ به نامه اعضاي محترم کمیسیون و صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

 .
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

237333600(دویست و  سی و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید..

جریمه 47.09  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/17568 بدوي رجائی   
بهار- ولی 

زاده

1-2-10114-87-1-0-0 120
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه مرحله اول بشماره 159مورخ 
95/12/28 بصورت ساختمان3/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 957/82 متر مربع می باشد. عملیات در مرحله نازك کاري بوده که به استناد  نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 37/78 متر مربع-1

توسعه زیرشیروانی بمساحت 4/4 متر مربع (توسعه راهرو بمساحت 2/34 متر -2
مربع-توسعه راه پله بمساحت 1/85 متر مربع-توسعه انباري بمساحت 0/21 متر مربع)

احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی بمساحت 0/61 متر مربع که از این مقدار -3
.بسطح 0.21 متر مربع در ردیف 2 محاسبه گردیده است

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول و دوم بمساحت 0/76 متر مربع -4
(هر طبقه 0/38 متر مربع) و طبقه سوم بمساحت 3/75 متر مربع

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

***.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد ***
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 

تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مراحل اتمام ساخت قرار 
دارد تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 

تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي طبقه سوم وچهارم و احداث طبقه مازاد ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,730,369,600(دو میلیارد و  هفتصد و  سی میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به 

شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري 
منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 270.87  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/18682 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
بلوار دیلمان 

خیابان 
فرعی 11 

 متري

1-1-10058-92-1-0-0 120
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 317 مورخ 1392/10/17 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 621 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
: ساختمانی به شرخ ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 54.42 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 108.84 مترمربع ( هر طبقه 54.42 مترمربع ) -

مازاد تراکم زمان پروانه به سطح 87.68 مترمربع ( تبصره 7 ) -
.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد

*********************************************************
****************************************

حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 3.99 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 7.98 مترمربع ( هر طبقه 3.99 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 100.86 مترمربع ( هر طبقه 50.43  -
مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 170.01 متر مربع-
کاهش راه پله به بام  به سطح 0.02 مترمربع -

افزایش تعداد واحد به دلیل احداث طبقه مازاد از 4 به 5 واحد که با توجه به ضوابط رعایت  -
.پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

120
2

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي صفر امام دوست مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف به مساحت 0.77مترمربع، توسعه 

زیرشیروانی به مساحت 1.65 مترمربع، مازاد انباري در زیرشیروانی به مساحت 1.05 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 0(صفر) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 3.47  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/15 1/97/18915 بدوي سعدي   
ممتاز (بن 

بست)

1-2-10315-75-1-0-0 120
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد، نظر به اینکه موضوع تخلف، 
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، لذا حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی 

صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 58.59  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/10/15 1/97/18915 بدوي سعدي   
ممتاز (بن 

بست)

1-2-10315-75-1-0-0 120
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 349 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 1036.1مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1395/08/18 مبنی بر پرداخت جریمه 
:نقدي می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 16.53مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 66.99 مترمربع ( هر طبقه 22.33 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 34.63 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12.3  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.49 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

20.08 متر مربع ( هر طبقه 5.02 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 25.96 متر مربع ( تبصره 7) -
****************************************************

:مجدداً از بابت تخلفات جدید به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 0.77 مترمربع ( به صورت احداث سایبان جهت تامین  -

پارکینگ )
 افزایش تعداد واحد از 7 به 8 -

توسعه زیر شیروانی به سطح 1.65 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.05 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
پارکینگهاي 3 و 6 در تزاحم بوده و با توجه به احداث یک عدد درب پارکینگی مازاد ،  -

.داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 18915 مورخ  97/10/15 مبنی بر پرداخت 

.جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

***********
الزم به توضیح است پالك فوق به دلیل شکل هندسی خاص تغییر جانمایی ملک مجموعاً به 
متراژ 370 مترمربع داراي تخلف بوده که از این متراژ به سطح 120 مترمربع ناشی از اضافه 

120
3
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بناي مازاد تراکم بوده و داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد و مابقی متراژ به 
سطح 250 مترمربع ( هر طبقه 50 مترمربع ) ناشی از تخلف جانمایی می باشد .مراتب جهت 

.ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 248572800(دویست و  چهل و  هشت میلیون و  پانصد و  هفتاد و  

دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.32  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/22 1/97/18948 بدوي کوي  
هاشمی 13 

آبان بن 
بست 8
متري چ

1-2-10155-42-1-0-0 120
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 150 مورخ 
1395/12/28 و اصالح پروانه بشماره 326024 مورخ 1396/12/28 بصورت ساختمان 3/5 
طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 683/38 متر مربع صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

 اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 10/16 متر مربع (هر طبقه 2/54 متر مربع) -1
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/8 متر مربع و طبقات -2

3.2.1 بمساحت 30/36 متر مربع (هر طبقه 10/12 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

.ضمناv اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
.حالیه متقاضی با توجه به اضافه بناي موجود درخواست کارشناسی و بررسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 

ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 557752000
(پانصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 179.92  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/20057 بدوي سعدي   
بهار اول

1-2-10315-36-1-0-0 120
5

درخصوص 3 باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان 
احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت 
و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه 

به مبلغ 232,500,000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 75  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

33151400(سی و  سه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  یک هزار و  چهارصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 106.94  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/20057 بدوي سعدي   
بهار اول

1-2-10315-36-1-0-0 120
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 104.42 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد مسکونی ( سوئیت در 
همکف ) با زیربناي کل 382.48 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید داراي 1 طبقه مازاد 
می باشد. الزم به توضیح است از بابت احداث بنا در همکف به سطح حدود 110 مترمربع در 
مرحله ستونهاي همکف داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت 

جریمه نقدي بوده و پرونده مختومه گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
:و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 191.24 مترمربع (هر طبقه 95.62 مترمربع )  -
( )( 53.47 در حد تراکم و 42.15  خارج تراکم

 احداث 1 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به سطح 95.62 مترمربع -
.ضمناً داراي 3 واحد کسري پارکینگ می باشد

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/03/05 و نامه اداره راه و شهرسازي مورخ 
.1396/07/22 فاقد عقب نشینی می باشد

.از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
*********************************************************

******************
الزم به ذکر است از بابت تبدیل پیلوت به سوئیت به سطح 57.4 مترمربع فاقد گزارش و راي 

.می باشد
ضمناً از بابت 110 مترمربع احداث بنا در همکف داراي سوابق پرداختی بوده و با توجه به 

اینکه متراژ دقیق همکف 95.62 مترمربع می باشد، در نتیجه مالک به سطح 14.38 مترمربع 
.اضافه پرداخت نموده است

.مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  11,424,000(یازده میلیون و  

چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.7  2
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/20125 بدوي بلوار بوسار  
بعد از کوچه 

 مرادیان

1-1-10382-39-1-0-0 120
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات و 

انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,476,000(هفت میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.45  0.5
 

3360000  , 1394
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
تجاري - مسکونی صادره  به شماره 786 به تاریخ 91/12/28 برابر راي کمیسیون ماده 5 به 
شماره 91/11/35232/ص به تاریخ 91/08/29 به صورت 6 طبقه بر روي پیلوت و 5 طبقه بر 

روي یکباب مغازه به سطح 60 متر مربع و بالکن در حد 1/3 و بخشی از ساختمان به صورت 3
 طبقه بر روي پیلوت ( در حد شمال )  در 8 واحد مسکونی و با زیر بنا 1626.77 متر مربع 

. می باشد
داراي گواهی عدم خالف در مرحله اتمام سقف پیلوت و اجراي ستون هاي طبقه  *----*

. اول به شماره 183121 به تاریخ 94/06/18 می باشد
مجددا مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به توسعه بنا در مرحله اتمام اسکلت و  *---*

:فاقد سربندي  بشرح ذیل می باشد
توسعه بنا در همکف مسکونی به سطح 33.12 متر مربع که از این مقدار به سطح 16.21  -1

متر مربع آن به صورت بارانداز ( با مصالح همگن - بتنی ) و به سطح 8.84 متر مربع به 
 صورت سایبان  ( با مصالح همگن - بتنی ) جهت تامین فضاي پارکینگ می باشد

 تبدیل پیلوت مسکونی به تجاري به سطح 19.71 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول مسکونی به سطح 8.96 متر مربع -3

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به صورت توسعه بالکن به سطح 0.3 متر مربع   -4
***** ===v برابر مصوبه کارگروه فنی منطقه مساحت حفره راه پله در زیر بنا لحاظ گردیده 

است
اضافه بنا در طبقه دوم و سوم در مجموع به سطح 16.16 مترمربع ( هر طبقه 8.08 متر  -5

مربع )
اضافه بنا در طبقات چهارم تا ششم در مجموع به سطح 14.49 متر مربع ( هر طبقه به  -6

سطح 4.83 متر مربع )
 اضافه بنا راه پله به بام به سطح 5.23 متر مربع-7

احداث کنسول غیر مجاز به معابر در طبقات دوم تا ششم در مجموع به سطح 58.50 متر  -8
مربع ( هر طبقه 11.70 متر مربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.39 متر مربع -9
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی و برابر ضوابط زمان صدور پروانه مالک  -10

ملزم به تامین 10 واحد پارکینگ مسکونی می باشد ====v با توجه به جانمایی پارکینگ ها در 
نقشه برداري ارائه شده پارکینگ قطعه 1 به دلیل عدم تامین عرض 2 متر عبوري با قطعه 10 و 

نیز پارکینگ قطعه 4 به دلیل از بین بردن فضاي دور گردیش پارکینگ قطعه 3 مورد تائید 
نمی باشد،لیکن طی مذاکرات با معاونت محترم فنی، تائید یا عدم تائید آن موکول به زمان 

120
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گزارش گواهی پایان کارجانمایی در محل گردید
 استفاده از خارج تراکم در زمان صدور پروانه 178.16 متر مربع -11

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 به 14 واحد =====v بر همین اساس ملک مشمول  -12
ضوابط جاري تخلف افزایش تعداد واحد می گردد

افزایش تعداد واحد در طبقه اول از 1 واحد به 2 واحد ==v زیر بنا واحد کوچکتر ( به  *----*
سطح 95.19 متر مربع ) به کسر توسعه بنا ( به سطح 5.96 متر مربع ) به سطح 89.23 متر 

مربع
افزایش تعداد واحد در طبقات دوم و سوم از 2 واحد به 3 واحد ==v زیر بنا واحد  *------*
کوچکتر ( به سطح 75.22 متر مربع ) به کسر توسعه بنا ( به سطح 8.08 متر مربع )  در هر 
طبقه به سطح 67.14 متر مربع ( در مجموع طبقات دوم و سوم  به سطح 134.28 متر مربع )
*-------*  v== افزایش تعداد واحد در طبقات چهارم و پنجم و ششم از 1 واحد به 2 واحد

زیر بنا واحد کوچکتر ( به سطح 75.22 متر مربع ) به کسر توسعه بنا ( به سطح 8.08 متر 
مربع )  در هر طبقه به سطح 70.39 متر مربع ( در مجموع طبقات دوم و سوم  به سطح 

211.17 متر مربع )
و در محدوه باقت فرسوده واقع  S122 برابر طرح تفصیل جدید ملک در پهنه *--------*

گردیده است
الزم به ذکر است که از بابن موارد باال داراي راي کمسیون ماده صد به شماره 1/95/9604 
مورخ 1395/12/10 می باشد که در قسمتی از راي صادره از بابت 16.21 مترمربع بارانداز 

داراي راي تخریب می باشد که حالیه طی بازدید میدانی مالک مبادرت به اجراء راي نموده 
است.( بارانداز تخریب شده است.)

. پس از گزارشات فوق گواهی عدم خالف صادر گردیده است
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت هاي 

 : ذیل نسبت به عدم خالف  صادره بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در تجاري همکف بسطح 1.70 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت -

 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 2.34 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در کنسول طبقات 4 تا 6 بسطح 0.15 مترمربع -

اضافه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث دو باب انباري بسطح 4.30 مترمربع (سازه  -
 یکدست ساز)

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و رعایت 8 باب پارکینگ براي 12 واحد مسکونی می 
گردد . تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 

.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 188,328,000(یکصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.42  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/25 1/97/20173 بدوي دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 

بوستان 19

1-1-10489-6-1-0-0 120
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث که داراي پروانه ساختمانی به شماره 492 مورخ 
1394/12/27 که بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیرزمین به انضمام انباري در زیرشیروانی  
و بصورت 15 واحد مسکونی و به مساحت کلی 2013.68 مترمربع صادر شده است و عملیات 
ساختمانی در مرحله روباتمام بوده که با توجه به نقشه برداري ارائه شده و حذف زیرزمین 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره بشرح ذیل می باشد
 حذف زیرزمین در زمان اجرا بسطح 272.42 مترمربع-

کاهش زیربنا در همکف بسطح 0/47 مترمربع-
احداث سایبان در محوطه حیاط بصورت جداساز با سازه فلزي جهت تامین پارکینگ بسطح -

 14.77مترمربع
کاهش زیربنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/47 مترمربع که جمعا بسطح 1.88مترمربع-
کاهش راه پله و افزودن به فضاي مفید در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/62 مترمربع که -

جمعآ بسطح 2.48 مترمربع
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 15.92 مترمربع (با توجه به عدم رعایت عقب سازي در -

قسمتی از آن)و تراس مسقف
ضمنا ابعاد پاسیوي طرفین رعایت نشده لکن مساحت 12 مترمربع رعایت شده است-
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه پنجم بسطح 4.02 مترمربع-

 کاهش تعداد واحد مسکونی از 15 به 14 واحد-
برابر ضوابط مجازبه تامین 8باب پارکینگ بدون تزاحم و 6 باب با تزاحم یک به یک بوده که -

با توجه به جانمایی پارکینگ ها به تعداد 7 باب بدون تزاحم و 6باب با تزاحم تامین شده 
 است و یک باب کسري پارکینگ دارد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 14.98 مترمربع-

مراتب جهت صدور عدم خالفی و ارسال به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی 
/. تقدیم می گردد

120
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي میثاق وظیفه شناس محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 13/88 

متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 23318400
(بیست و  سه میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد 

.

جریمه 13.88  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/13 1/97/20194 بدوي پل  
چمارسرا 

مقابل 
کارگاه پل 
شهداي 
گمنام 
پروین

1-2-10386-21-1-0-0 120
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 108مورخ 1394/07/27 به صورت 4.5 طبقه در 12 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1670.67 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 0.3 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.20مترمربع ( هر طبقه 0.3 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 2.84 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.12 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

10.56متر مربع ( هر طبقه 2.64 متر مربع )
.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد-

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1161619200(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  یک میلیون و  ششصد 
و  نوزده هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 115.24  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/20204 بدوي بلوار  
دیلمان 
پشت 

آموزشگاه 
متین 

روبروي 
کوچه همت 

بن بست 
بارش

1-1-10245-18-1-0-0 120
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 99 مورخ 1395/11/19 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 976.75 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.15 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 96.20 مترمربع ( هر طبقه 24.05 مترمربع  -

(
توسعه زیر شیروانی به سطح 6.89 مترمربع -

.افزایش تعداد واحد از 8 به 12 واحد که داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد-
طبقات سوم وچهارم از 1 واحد به 3 واحد افزایش یافته که به سطح 27.94 مترمربع در  -

.فرم تحلیل لحاظ می گردد
.ضمناً پارکینگهاي 6 و 7 در تزاحم می باشند

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمدحسین عباسی نژاد محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 16/48 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

55372800(پنجاه و  پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 16.48  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/28 1/97/20270 بدوي علی آباد   
خیابان 

بعثت کوچه 
 یازدهم

1-2-10178-8-1-0-0 121
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات بصورت ساختمان در حال احداث 
می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  44 مورخ  95/6/28 با زیر بناي کل  

918.44 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده 
است.که در مرحله اجراي ستون همکف داراي افزایش بنا به سطح حدود 4.12 متر مربع 

:میباشدکه منجر به صدور راي بدوي کمیسیون مبنی بر جریمه گردیده است
:سایر موارد خالف به شرح ذیل میباشد

 افزایش بنا در طبقه اول به سطح حدود 4.12 متر مربع--
افزایش بنا در طبقه دوم به سطح حدود 4.12 متر مربع--
افزایش بنا در طبقه سوم به سطح حدود 4.12 متر مربع--

افزایش بنا در طبقه چهارم به سطح حدود 4.12 متر مربع--
الزم بذکر است این گزارش به بصورت غیابی و بدون بازدید از داخل ملک میباشد و مساحت 
هاي اعالم شده حدودي می باشد. هرگونه مغایرت بعداز بازدید از داخل ملک و ارائه اسناد و 

.مدارك و نقشه برداري از وضع موجود از سوي مالک قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد  

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مرحله بهره 
برداري قرار دارد، تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف الی طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,807,481,600
(دو میلیارد و  هشتصد و  هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 278.52  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/20336 بدوي گلسار  
 خیابان113

1-1-10169-25-1-0-0 121
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  803 مورخ  81/12/28 با زیر بناي کل  1329.16 مترمربع در 6.5 طبقه  و در 12 واحد 

مسکونی صادر گردیده است که در سال 83 یکبار تمدید گردیده است. قبالً در مرحله 
:اجراي ستون طبقه پنجم داراي سوابق به شرح زیر بوده است

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 121.16 مترمربع  -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی  پنجم جمعاً به سطح 605.8 مترمربع ( هر  -2

طبقه 121.16 متر مربع)
.طبق ضوابط  زمان صدور پروانه  رعایت پارکینگ می گردد -3

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق کمیسیون ماده صد بوده که پس از آن گواهی عدم خالف 
.به شماره 297481مورخ 96/6/27 دریافت نموده است

عملیات ساختمانی به پایان رسیده و بر اساس نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 4.03 متر مربع -1
اضافه بناي یکدست ساز در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 12.09 متر مربع ( هر طبقه  -2

4.03 متر مربع)
کاهش در طبقه چهارم بسطح 1.38 متر مربع -3
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 4.03 متر مربع -4

اضافه بنا در طبقه ششم بسطح 125.19 متر مربع -5
احداث زیر شیروانی بسطح 111.32 متر مربع که  از این مقدار بسطح 51.77 متر مربع  -6

.مشمول عوارض درامدي از بابت مازاد بر 5 متر مربع می باشد
 احداث راه پله به بام بسطح 21.86 متر مربع -7

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

121
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي الیاس صفرپورگیاشی و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک طبقه مازاد در طبقه هفتم به 

صورت تراس اختصاصی و سرویس بهداشتی منضم به واحد طبقه ششم به مساحت 
38.38 مترمربع  و تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات اول تا ششم جمعاً 

به مساحت 27.41 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 
در آن، گزارش شهرداري مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي 

مالک را محمول بر صحت دانسته مع الوصف، به استناد تبصره یک ماده صد قانون 
شهرداري حکم به تخریب و اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 65.79  0
 

3360000  , 1395
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/20440 بدوي گلسار-  
خ130 پشت 

کاکتوس 
کوچه 

توحید 11

1-1-10433-6-1-0-0 121
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 237مورخ 94/12/04
 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 10 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1370.40 مترمربع می 
باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و عدم رعایت 

عقب سازي در طبقه 5 اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي اسکلت و سربندي و 
آجرچینی داراي سوابق بگزارش تخلف بوده و با توجه به صورتجلسه مورخ 95/12/21 

محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و پس از آن گواهی عدم خالف بشماره 279538 
 . 96/11/19 با زیربناي 1983.84 مترمربع اخذ نموده اند

مجددا در مرحله اتمام عملیات ساختمانی و بهره برداري داراي سابقه گزارش مغایرت نسبت 
به عدم خلف صادره بوده که داراي راي جریمه و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می 

 باشد
******************************************************

مجددا با توجه به بازدید بعمل آمده و مغایرت موجود طبق نقشه ، بدون مجوز و با اسکلت 
فلزي اقدام به احداث یک اتاق و سرویس بهداشتی (بسطح 20.65 مترمربع )و تراس روباز 
(بسطح 19.66 مترمربع ) در مجموع بسطح 40.31 مترمربع ، بصورت یک طبقه مازاد نموده 

. اند که راه دسترسی آن از تراس طبقه 6 و منضم به واحد مذکور است
. پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد

ضمنا گزارش تکمیلی بعد از ارائه نقشه هاي تفکیکی ممهور به مهر نظام مهندسی مقدور 
.خواهد بود . مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ایوب ارشادي و شرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 137.56 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1386604800(یک میلیارد و  سیصد و 
 هشتاد و  شش میلیون و  ششصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 137.56  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/20537 بدوي گلسار 
گالیل خ 

158    الدن
 

1-1-10095-22-1-0-0 121
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 512 مورخ 
1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 714.65 مترمربع  

..وعدم خالفی بشماره 298195 مورخ 96/12/28 با زیربناي 744.19مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 0/08مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 29.62 مترمربع که جمعآ بسطح 2-118.48
مترمربع

تبدیل  زیرشیروانی به یک طبقه مازاد در طبقه پنجم  به سطح 162.13مترمربع که ازاین -3
.مقدار 48.49مترمربع بصورت تراس روباز(تبدیل شیراونی به بام تهرانی) میباشد

 ادامه راه پله به بام بسطح 19مترمربع-4
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-5

..رعایت پارکینگ میگردد-6
...مشمول نما ومنظر میگردد-7

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 36000000(سی و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 1/97/20744 بدوي قلیپور 
گلزاران 

کوجه زنبق 
نبش کوچه 
یاس پالك: 

0 

1-2-10722-8-1-0-0 121
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 393 مورخ 1385/12/10 داراي موافقت کمسیون 
ماده 5 برابر بند 30 مورخ 85/05/04 با سطح اشغال 100% در همکف بصورت 2/5 طبقه در 

یکواحد مسکونی با زیر بناي کل 160/23مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان 
:رسیده و بابت

اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم جمعاً بمساحت  0/75 مترمربع ( هر طبقه 0/25  -1
مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد بمساحت 53/66  متر مربع -2
احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبردر طبقات دوم و سوم مجموعاv بمساحت 20/62  -3

 متر مربع
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به سه واحد مسکونی-4

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1394/04/20 و همعرض مورخ 1396/04/27 و 
.پرداخت عوارض در واحد درآمد میباشند

توضیح اینکه با توجه به جانمایی پارکینگ ارائه شده یکواحد کسري پارکینگ مسکونی 
.دارند

.حالیه متقاضی درخواست ارسالی پرونده به کمیسیون ماده 100 را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین جعفري شالکوهی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 50 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/01 1/97/20762 بدوي گلسار خ 
134

-توحید7 
توحید7

1-1-10199-66-1-0-0 121
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 261 مورخ 
95/12/28  به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 456.73  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري می باشد 

:و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 9.30 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.30 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 21.10 مترمربع ( هر طبقه  10.55 مترمربع ) -

 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 0.83 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.16 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 5.31 مترمربع
.رعایت فضاي سبز نمی گردد. بسطح 20.78 مترمربع کسري فضاي باز دارد -

درصورت اجراي فضاي سبز در 2 متر حیاط خلوت بسطح 10.04 مترمربع کسري فضاي  -
. سبز خواهد داشت

با توجه به افزایش درب پارکینگی از یک به دو و عدم حذف پارك حاشیه اي در صورت  -
 . پرداخت یک باب کسري پارکینگ تزاحمی رعایت پارکینگ می گردد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و درخواست صدور گواهی عدم خالف را  
.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی (تبدیل زیرشیروانی به سوئیت ) با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 214,300,800(دویست و  چهارده میلیون و  سیصد هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.26  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/20822 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 

 خ 178

1-1-10417-12-1-0-0 121
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تبدیل به سوئیت و تراس روباز  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 490022400(چهارصد و  نود میلیون و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.92  2
 

3360000  , 1397 تبدیل انباري به مسکونی 1397/08/26 1/97/20822 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 

 خ 178

1-1-10417-12-1-0-0 121
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 45مورخ 1392/03/22
بصورت 5/5 طبقه و در 9 واحد مسکونی با زیر بناي 1443.44مترمربع و پایانکار ساختمانی 
بشماره 316036 مورخ1396/11/01 با زیربناي 1950.63مترمربع در 9واحد مسکونی صادر 

..گردیده است
.حالیه مالک داراي تغییراتی در زیرشیروانی بشرح ذیل نموده است

تبدیل زیرشیروانی به سوئیت  بسطح 21.26 مترمربع -1
 تبدیل انباري به سوئیت بسطح 21.86 مترمربع -2

تبدیل بام شیروانی به تراس روباز براي سوئیت احداثی بصورت اختصاصی بسطح 51.06   -3
 مترمربع

..یک واحد کسري پارکینگ مسکونی براي سوئیت مذکور-4
..الزم بذکراست رضایت نامه واحد هاي زیرین به پیوست میباشد-5

.مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و تماسهاي مکرر دبیرخانه کمیسیون و عدم 

پاسخ و پیگیري و پرداخت هزینه کارشناسی از طرف مالک ، راي صادره منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي  را فراهم نماید ارائه 

ننموده است لذا راي تجدیدنظرجریمه بمبلغ 1,877,345,250(یک میلیارد و  هشتصد 
و  هفتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 206.87  2.75
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 1/97/20848 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار 
سمیه نبش 

 خ 130

1-1-10092-6-1-7-0 121
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي 

تجدیدنظر جریمه بمبلغ 165000000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون )  ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/02 1/97/20848 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار 
سمیه نبش 

 خ 130

1-1-10092-6-1-7-0 121
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده دو دستگاه آپارتمان داراي بالمانع از شهرداري بوده که مجوز تعمیرات 
جزیی دریافت نموده اند طی بازدید بعمل آمده مالک  بر خالف مجوز صادره اقدام به توسعه 

بنا در طبقات مذکور نموده که داراي سوابق گزارش بشرح ذیل می باشد و باي آن راي 
 : جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده است که مبلغ جریمه را پرداخت نموده اند

توسعه بنا در طبقه دوم بسطح  34.36 مترمربع که قسمتی از آن بسطح 7.63 مترمربع -
.پیش آمدگی غیرمجاز بسمت شارع و یکدست ساز می باشد

احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 160.63مترمربع که بسطح 71.60 مترمربع آن -
بصورت تراس روباز  و بسطح 5.83 پیش آمدگی غیرمجاز بسمت شارع بصورت تراس رو باز 

.می باشد
احداث راه پله داخلی از طبقه دوم به سوم بسطح 2.54مترمربع که مساحت آن در بند 2 -

 لحاظ شده
 . با توجه به افزایش بنا بصورت طبقه مازاد یک باب کسري پارکینگ دارد

ضمنا مالک طبق نقشه ارائه شده در نظر دارد از واحد مذکور بصورت مسکونی بهره برداري 
. نماید

حالیه طی بررسی مجدد پرونده مشخص گردید که پالك ثبتی اي در در راي کمیسیون صادر 
شده اشتباه بوده و پالك صحیح 5168 سنگ 55 قطعه 6 می باشد ضمنا مساحت اضافه بناي 
طبقه دوم  با توجه به اشتباه بودن پالك ثبتی 46.24 مترمربع می باشد که مساحت 34.36 
مترمربع آن داراي راي بوده و بسطح 11.87 مترمربع داراي مابه التفاوت می باشد مراتب با 

توجه به درخواست متقاضی جهت  اصالح راي کمیسیون ماده صد  و صدور دستور تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص طبقه مازاد منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید 

ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه با اصالح متراژ طبقه مازاد به مساحت 69.74 
مترمربع بملغ 702,979,200(هفتصد و  دو میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  

دویست) ریال اصالح و صادر میگردد .

جریمه 69.74  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/07/03 1/97/20866 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ  
 122

-انتهاي ك 
بهار نبش 

بهار10

1-1-10391-66-1-0-0 121
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطایی با اعمال  ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 0.75 به 

ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 221894400(دویست و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  
نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 132.08  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري جهت تعیین سال وقوع تخلف برابر 
دادنامه شعبه محترم  چهاردهم  دیوان عدالت اداراي در خصوص تعیین جریمه 

برمبناي ارزش معامالتی زمان وقوع تخلف پس از وصول نظریه کارشناسی بشماره 
240965 مورخ 96.11.28 که اظهارنموده اند سال 1394 بعنوان زمان وقوع تخلف احراز 
میگردد  با توجه به اینکه  راي صادره بر اساس ارزش معامالتی سال 1394 و منطبق با 

موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي  با همان ضریب قبلی تایید و تنها با اصالح 
متراژ بمساحت 192.20مترمربع  بملغ 1512300000(یک میلیارد و  پانصد و  دوازده 

میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر  میگردد .

جریمه 192.2  2.5
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 351 مورخ 1393/12/26 و 
پایانکار شماره 315804 مورخ 1396/08/08 بصورت ساختمان4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

 بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 735/95 متر مربع صادر گردیده
خالفی مشاهده نگردیده

.حالیه متقاضی درخواست بروزرسانی گزارش جهت ارائه به دیوان عدالت اداري را دارند
الزم به ذکر است که قبل از دریافت پایانکار بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 34/17 متر 
مربع و اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 136/68 متر مربع و احداث طبقه مازاد (به 

کسر راه پله) بمساحت 69/74 متر مربع -احداث انباري در زیر شیروانی 17/03 متر مربع 
-کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/47 متر مربع و طبقات 

بمساحت 3/85 متر مربع و تبصره 7 بمساحت 132/08 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
.تجدید نظر مورخ 1396/02/19 میباشند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدحسین حاجی کریمی مهربان موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

110.20 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1110816000(یک میلیارد و  
یکصد و  ده میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 110.2  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/21033 بدوي گلسار  
انتهاي 

خیابان 130 
 توحید 12

1-1-10089-1-1-0-0 121
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در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 4.61 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

(960/000 ریال) بمبلغ  13276800(سیزده میلیون و  دویست و  هفتاد و  شش هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 4.61  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  135 مورخ  95/12/23 با زیر بناي کل  810.75 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام فنداسیون و ارماتور 
بندي ستون همکف  با توجه به نقشه معماري ارائه شده بسطح حدود 24 متر مربع  داراي 
اضافه بنا بوده که از بابت آن داراي راي مورخ 96/5/21 کمیسیون بدوي ماده صد مبنی بر 
جریمه نقدي می باشد. حالیه عملیات ساختمانی  در مرحله سفت کاري می باشد. تا این 

:مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی  داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 0.69 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 98.76 متر مربع ( هر طبقه 24.69 متر  -2
مربع)

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.15 متر مربع و در طبقات اول الی  -3
چهارم جمعاً بسطح 9.6 متر مربع ( هر طبقه 2.4 متر مربع)

در حد جنوب مجاز به احداث یک درب سواره رو بوده اما در نقشه هاي معماري اجرایی  -4
دو درب سواره رو نشان داده شده است که با توجه به عدم تامین پارك حاشیه اي در نقشه 
هاي معماري پروانه و استفاده از درب مازاد جهت عبور پارکینگ مازاد بر نیاز ( کالً 4 واحد 

پارکینگ مورد نیاز است)  داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي جهت اخذ عوارض 
.احداث درب مازاد می باشد

.رعایت فضاي باز گردیده اما رعایت فضاي سبز نمی گردد -5
ضمن کاهش زیر شیروانی بسطح 1.34 متر مربع داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع   -6

بسطح 4.61 متر مربع می باشد
با توجه به اصالح تعداد درب و احداث تنها یک درب  پارکینگ در حد جنوب عوارض  ****

.کسري پارکینگ بابت احداث درب مازاد منتفی می گردد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***.طی بازدید تاریخ مورخ 97/8/15 عملیات در مرحله بهره برداري می باشد  ***

121
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم هورناز میرراشد و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 127.79 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1073436000(یک میلیارد و  هفتاد و  

سه میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 127.79  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/21082 بدوي گلسار  
-خیابان 92
-  بن بست 

کیمیا

1-1-10046-7-1-0-0 122
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بنا  مرحله 
دوم  به شماره 15 مورخ 1396/08/20 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 
به مساحت کلی 639.64 مترمربع  صادر شده است. ( الزم به ذکر است که در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت تخلف در همکف به مساحت 6.64 مترمربع  داراي راي کمیسون ماده 

. صد مبنی بر صدور جریمه  می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه التفاوت در همکف و طبقات و به 

:شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم  در همکف به مساحت 19.72 مترمربع -1

. بناي مازاد براي تراکم در طبقه اول به مساحت 26.36 مترمربع -2
. بناي مازاد براي تراکم در طبقه دوم  به مساحت 26.36 مترمربع -3
. بناي مازاد براي تراکم در طبقه سوم  به مساحت 26.36 مترمربع -4
. کاهش مساحت راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.05 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید -6
در همکف و طبقات به مساحت 28.99 مترمربع .( همکف به مساحت 6.70 مترمربع و طبقات 

((. به مساحت 22.29 مترمربع .( هر طبقه 7.43 مترمربع
درب سواره رو نصب نشده است ولیکن کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حسنعلی رهایی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح توسعه بناي تجاري به مساحت 9.35 مترمربع، با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 4
 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 67,320,000(شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  بیست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.35  4
 

1800000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1397/12/20 1/97/21211 بدوي گلسار - 
بلوار استاد 

معین - 
نبش بن 

 بست دهم

1-1-10124-576-1-0-0 122
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي دوبرگ فروشنامه عادي که اولی با مساحت 22.50 
. مترمربع و دومی با مساحت 9.20 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است که متقاضی داراي پروانه تعمیرات جزئی به شماره 311378 مورخ 
.1396/12/06 می باشد

.مساحت مغازه موجود با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود  32.67 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است که مالک داراي سوابق کارشناسی قبلی در سال 1380 و بصورت یک باب 

مغازه به مساحت 26.79 مترمربع بوده که از این مقدار داراي عقب نشینی به مساحت 14.80 
مترمربع می باشد و مابه التفاوت  آن به مساحت 11.99 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 

.صد مورخ 1380/10/15 مبنی بر صدور جریمه می باشد
(( با توجه به نامه شهرداري منطقه یک به شماره 6077 مورخ 1380/09/21 و تحت عنوان : 

نظر به اینکه پرونده وي در جلسه مورخ 80/09/17 کمیسیون بدوي مطرح و با مالحظه اوراق 
پرونده و گزارش کارشناس دایره فنی آن شهرداري از آنجائیکه مقدار 14.80 مترمربع از 

اعیان مغازه در تعریض خیابان 24 متري واقع گردیده مقرر گردید به کسر 14.80 مترمربع از 
مابقی مغازه ارزش سرقفلی توسط کمیسیون ارزیابی و به کمیسیون اعالم گردد))

حالیه با توجه به توضیحات فوق الذکر داراي مابه التفاوت به مساحت  به مساحت 9.35 
.مترمربع بصورت  توسعه بناي جدید تجاري با قدمت سال 1397 می باشد

مابه التفاوت توسعه بناي همزمان ساز با توجه به نامه شهرداري سال 1380 در گزارش 
.اینجانب به جهت ارسال به کمیسیون ماده صد لحاظ نگردیده است

متعاقبا الزم به ذکراست که  با توجه به خط پروژه به شماره 11 مورخ 1397/10/12 به مساحت 
19 مترمربع از کل مساحت مغازه  ( 32.67 مترمربع ) در تعریض خیابان 24 متري شرقی و 
کوچه 8 متري شمالی می باشد که از این مقدار به مساحت 1.84 مترمربع  از حد شمالی به 

.توسعه بناي تجاري جدید و کوچه 8 متري اصالحی تعلق می گیرد
.مغازه فوق الذکر داراي فعالیت شغلی آموزشگاه نقاشی و فروش تابلو می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 1/97/21221 بدوي گلسار  
بلوارگیالن 

خ197  
گیالنه غربی

1-1-10130-96-1-0-0 122
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  219 مورخ  94/11/25 با زیر بناي کل  1104.22 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 59.76 مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
.4.61 متر مربع بصورت سایبان همگن بتنی جهت تامین پارکینگ می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 217.52 مترمربع (  -3
هر طبقه 54.38 متر مربع)

داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 83.35 متر مربع  در طبقه پنجم بوده که از این  -4
 .مقدار بسطح 28.97 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد

با توجه به اینکه طبقات اول الی سوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -5
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (103.23 متر مربع) به کسر توسعه بنا  و 
تبدیل راه پله در طبقات اول الی سوم (4.04 +54.38 متر مربع) بسطح 44.81 متر مربع 
.مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در هرکدام از طبقات اول الی سوم می گردد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در همکف به سطح 3.93 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح  

20.2 متر مربع ( هر طبقه 4.04 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی بسطح 7.49 متر مربع -7

در هنگام صدور پروانه به سطح 9.32 متر مربع در همکف و بسطح 96.81 متر مربع در  -8
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

تعداد واحد ها از 5 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که 8 واحد پارکینگ تامین  -9
.نموده که داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل تزاحم می باشد

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است 
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون  
ماده صد بوده و پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 295091 مورخ 97/5/21 صادر گردید. 

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. با  بررسی مجدد مشخص گردید که  با توجه به 
اینکه طبقات چهارم و پنجم هر کدام یک واحد بزرگتر از 180 متر مربع بوده و هر کدام  نیاز 

به 2 واحد پارکینگ داشته لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد که در گزارشات 
***.مرحله قبل لحاظ نگردیده است
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي  طبقات و 
تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 445032000(چهارصد و  

چهل و  پنج میلیون و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 52.98  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/03 1/97/21245 بدوي حسین 
آباد-کوچه 
هفتم-پالك 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 28 مورخ 1396/05/07 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 505.5 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 315255 صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.3 مترمربع ( الزم به توضیح است به سطح 14.81 مترمربع  -

در مرحله اتمام فونداسیون داراي سوابق پرداخت بوده و به سطح 2.9 مترمربع به صورت 
احداث سرویس بهداشتی به دلیل اشتباه محاسباتی در زمان پروانه پرداخت گردیده است )

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 34.6 مترمربع ( هر طبقه 17.3 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.01 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 5.11 متر مربع و طبقه اول به سطح 6.72 مترمربع و طبقه دوم به سطح 4.54 متر مربع

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علی آذري و شرکا مبنی 

بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 6.63مترمربع ( از این 
مقدار  4.37 مترمربع به صورت سایه بان )، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه 

به مساحت 36.27 مترمربع، اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت  9.82 مترمربع، 
مازاد انباري به مساحت 0.23 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1323313500(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  سه میلیون و  سیصد و  سیزده 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 161.76  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/21328 بدوي رشتیان  
فوالدلوي 

دوم و 
چهارم بن 
بسن پرواز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 6مورخ 96/04/03به 
صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 
640.59 مترمربع می باشد که در مرحله بتن ریزي فونداسیون از بابت اضافه بنا به مساحت 

19.58 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم بشماره 
314007-96/12/28اخذ نموده اند . مجددا در مرحله نازك کاري  با توجه به نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به قبل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 6.63 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.37 بصورت سایبان با  -

. مصالح فلزي جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  145.08 مترمربع ( هر طبقه 36.27  -

مترمربع )
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 9.82 مترمربع ضمنا  بسطح 0.23 بناي مازاد بر تراکم  -

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
. رعایت پارکینگ می گردد -

**********************
پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و حالیه عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده 

.صد را دارند . مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي رامین مبرهن مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث تراس روباز ( بام تهرانی ) متعلق به واحد طبقه ششم 

به مساحت 50.9 مترمربع (همزمان ساز )، توسعه راه پله و آسانسور در طبقه هفتم به 
مساحت 5.31 مترمربع ( همزمان ساز )، توسعه مسکونی به مساحت 6.6 مترمربع در 

طبقه ششم با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 559009000(پانصد و  پنجاه و 
 نه میلیون و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.81  2.5
 

3560000  , 1392
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/21355 بدوي گلسار  
 خ179
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که 
داراي پروانه ساختمانی صادره  به شماره 331به تاریخ 1391/07/29به صورت 5.5 طبقه و در 

5 واحدمسکونی (در همکف استخر و در زیرشیروانی انباري) با زیر بناي 1186.50مترمربع 
می باشد و از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات و  یکباب اتاق در زیرشیروانی  داراي راي 

:کمیسیون ماده صد و  پرداخت خالفی و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 22.15 مترمربع -1
حذف استخر در همکف و انباري در زیرشیروانی و تغییر اسکلت ساختمان از بتنی به -2

. فلزي
افزایش ارتفاع پیلوت به 3.20 متر که تا این مرحله فاقد کف سازي و نصب سقف کاذب -3

. می باشد
  اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم به سطح 88.60 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 51.04 مترمربع که از این مقدار به سطح 27.16مترمربع  -5
.به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد

احداث یک طبقه مازاد به صورت احداث یک چشمه اتاق در طبقه 6 بصورت بهار خواب و  -6
به سطح 32.10مترمربع (حداقل مساحت یک واحد را دارا نمی باشد) و نیز احداث تراس 

روباز متصل به آن به سطح 50.91 مترمربع می باشد
افزایش سطح راه پله تا بام 6.51 مترمربع -7

در هنگام صدور پروانه به سطح 88.55 مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7) استفاده  -8
.نموده است

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به سطح 4 متر مربع -9
 حالیه طی بازدید میدانی خالف جدیدي مشاهده نشده است

.کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است که کمیسیون ماده در مورد مساحت 50.91 مترمربع ( تراس روباز )   ))

(.طبقه 6 ام  راي صادر صادر نشده است
:حالیه با توجه به نقشه برداري جدید داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

احداث تراس روباز ( بام تهرانی ) که متعلق به واحد طبقه ششم می باشد به مساحت  -1
 ( 50.90 مترمربع.( بصورت همزمان ساز

. توسعه مسکونی به مساحت 6.60 مربع  در طبقه ششم -2
 (توسعه راه پله و آسانسور در طبقه هفتم به مساحت 5.31 مترمربع ( همزمان ساز -3
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.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

همزمانساز ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,440,800(یازده میلیون و  چهارصد و  
چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.81  0.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/29 1/97/21598 بدوي گلسار 104 
شهید 

باستانی بن 
بست 
شقایق

1-1-10058-157-1-0-0 122
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي تبدیل بام شیروانی به تراس، به مبلغ 238,963,200(دویست و  سی و  
هشت میلیون و  نهصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.56  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی مرحله اول به شماره 502 
مورخ 94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی  و انباري در 

زیرشیروانی کالً با زیر بناي 494.96 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي اسکلت و 
: آجرچینی طبقات و شروع نماسازي داراي سوابق جهت اخذ پروانه مرحله دوم می باشد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد ضمناً  -
با توجه به اخذ پروانه 3 مرحله اي و عدم اخذ پروانه مرحله دوم در مرحله فنداسیون پروانه 

: از درجه اعتبار ساقط است و تخلفات برابر ضوابط پروانه بشرح ذیل اعالم می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.93مترمربع ضمنا برابر بند 22 پروانه  -

.بسطح 113.27مترمربع متراژ پروانه بصورت در حد تراکم به کمیسیون اعالم گردیده است
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 38.79 مترمربع (هر طبقه  -
12.93 مترمربع )ضمنا برابر بند 22 پروانه بسطح 339.81 مترمربع متراژ پروانه بصورت در 

.حد تراکم به کمیسیون اعالم گردیده است
با توجه به حذف انباري بسطح 21.69در زیرشیروانی ، احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 به  -

 . سطح 64.66 مترمربع که با طبقه سوم تشکیل یک واحد را می دهد
.حذف راه پله به بام به سطح  20.19 مترمربع که باید به تایید آتش نشانی برسد -

. رعایت سه باب پارکینگ می گردد -
 .اسانسور بصورت هیدرولیکی اجرا شده و فاقد اتاقک اسانسور می باشد -

.انباري در زیرشیروانی حذف شده است -
مجددا از بابت بناي تبدیلی راه پله بسطح 2.52 مترمربع به بناي مفید (هر طبقه 0.84 

.مترمربع) داراي سابقه گزارش بوده و پس از آن پروانه مرحله سوم اخذ نموده اند
****************************************/****************

*******/*************************/
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداریست . برابر نقشه برداري ارائه 
: شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت زیربنایی همزمانساز بشرح ذیل  است

 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.90 مترمربع -*-
 اضافه بناي همزمانساز در طبقات 1-2-3  بسطح 2.70 مترمربع -*-

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 3.21 مترمربع -*-
 تبدیل قسمتی از بام شیروانی به تراس اختصاصی در طبقه 4  بسطح 35.56 مترمربع -*-
نماهاي جانبی حلب رنگی می باشد . طی بازدید مجدد پارکینگ ها جانمایی شد و رعایت 

پارکینگ می گردد .در خصوص اشرافیت تراس مالک راسا نسبت به مسدود نمودن طرفین با 

122
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



طلق مشجر اقدام نموده اند و رفع اشرافیت گردیده است . درخواست  صدور پایانکار  را 
.دارند. . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی وراث سیدعلی اکبر یاسري محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 66/94 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 337377600(سیصد 
و  سی و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 66.94  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 1/97/21671 بدوي مسجد 
هاشمی 
-خیابان 

بعثت 
-کوچه 
 یازده

1-2-10178-15-1-0-0 122
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره  90مورخ 96/07/22 
بصورت 3 طبقه روي پیلوت بازیربناي 489.42 مترمربع و صدور پروانه مرحله دوم باشماره 

..فوق و مورخ 1396/08/06صادرگردیده است
عملیات ساختمانی اجراي سفتکاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 

ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%(سال تخلف96
:.)بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف  با توجه به حذف سایبان 7.55مترمربع(( وباتوجه به دریافت پروانه  -1
مرحله دوم وپرداخت مقدار 4.96مترمربع افزایش بنا درحد فنداسیون))

افزایش درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 12.51مترمربع که جمعآ بسطح 37.53 مترمربع-2
کاهش زیرشیروانی بسطح 3.65 مترمربع-3

افزایش دوباب انباري در زیرشیروانی بیش از سطح مجاز(5مترمربع) بمقدار 0/54 -4
مترمربع

 کاهش سطح راه پله وبه بناي مفید در همکف بسطح 4.97 مترمربع-5
کاهش سطح راه پله وبه بناي مفید درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 5.45 مترمربع جمعآ *6

بسطح 16.35 مترمربع
رعایت پارکینگ براسسا ضوابط میگردد..و پارکینگ مازاد درهنگام آماده سازي پیلوت و -7

..زمان پایانکار قابل به بررسی خواهد بود
..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-8

/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

727,372,800(هفتصد و  بیست و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108.24  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/21694 بدوي پارك 
نیکمرام خ 
وحدت  ك 

مهربان

1-2-10093-8-1-0-0 122
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 11 مورخ 1396/04/25 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 675.53 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 16.21 مترمربع و کاهش راه پله در همکف 

و افزودن آن به بناي مفید به سطح 8.49 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از 
تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 314913 مورخ 1396/05/31 

 .صادر گردیده است
حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 74.08 مترمربع ( هر طبقه 18.52 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 34.16 متر مربع ( هر طبقه 8.54 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 5.65 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 691209600(ششصد و  نود و  یک میلیون و  دویست و  نه هزار 

و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.72  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 1/97/21705 بدوي گلسا ر 190 
  

1-1-10134-11-1-0-0 122
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف و دیوارچینی 
که داراي پروانه ساختمانی به شماره 19مورخ 96/04/31 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 

3 واحد مسکونی و بازیربناي 1118.35 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه 
:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم  به شرح زیر می باشد

تبدیل اسکلت سازه از بتنی به فلزي -
 اضافه بنا درهمکف به سطح 12.44 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.46 مترمربع -
از بابت 16 مترمربع اضافه بنا در همکف داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

.ساختمانی میباشد
افزایش ارتفاع پیلوت و طبقات به بیش از 3.50 متر -

احداث استخر در پیلوت به سطح 79.38 مترمربع که از این مقدار 6.65 مترمربع مازاد بر  -
.35 درصد تاسیسات همکف میباشد

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 49.76 مترمربع (هر طبقه 12.44 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 7.92  -

مترمربع (هر طبقه 2.64 مترمربع)
 اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 0.39 مترمربع -

با توجه به عدم نصب درب پارکینگ رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی 
.میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

122
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 00(صفر) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.55  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/25 1/97/21741 بدوي گلسار خ    
124 چوالب

1-1-10390-82-1-0-0 123
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 25مورخ 
96/05/05به صورت  دوطبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی  و پروانه مرحله دوم بشماره 

..314251 مورخ 96/12/12 با زیربانی 307.83 مترمربع در یک واحد مسکونی میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 7.31مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  20.53مترمربع که جمعآ بسطح  41.06مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح(2.55+7.53)مترمربع -

که جمعآ بسطح 10.08مترمربع
 عدم اجراي ادامه راه پله به بام بسطح 14.25مترمربع-

بمقدار 7.10 مترمربع مازاد سطح انباري (بیش از ضوابط سطح  5مترمربع)-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

123
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 348,564,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  پانصد و  
شصت و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 56.22  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 1/97/21808 بدوي بلوار ش  
انصاري 

روبروي خ 
ارشاد ش 

عباس 
حسینی

1-1-10254-28-1-0-0 123
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 191 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 211.23 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 312071 مورخ 
1396/12/22 در مرحله اتمام فونداسیون و بهصورت اضافه بنا در همکف به سطح 27.75 
مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام نازك کاري بوده و به استناد 

نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی  (با پوشش 100 % زمین به عنوان زیربنا ) به 
:شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 55.54 مترمربع ( هر طبقه 27.77 مترمربع ) -

توسعه زیرشیروانی به سطح 0.66 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

123
1

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  3,216,124,800(سه میلیارد و  

دویست و  شانزده میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 478.59  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/21851 بدوي صفاري   
حجت-نیک

1-2-10056-37-1-0-0 123
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 256 مورخ 95/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1127.02 مترمربع که مورخ 96/12/09 پروانه 

.مرحله دوم صادر گردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و 

:خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 98.62 مترمربع که از بابت 98.94 مترمربع آن داراي سوابق  -1
در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد، بر این اساس 

.داراي 0.32 مترمربع مابه التفاوت خواهد بود
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 296.82 مترمربع (هر طبقه 98.94 مترمربع)-2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 155.64 مترمربع ( که از این مقدار 56.70 مترمربع  -3

عدم رعایت عقب سازي میباشد)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 25.81 مترمربع -4

.داراي 109.26 مترمربع کسري فضاي باز و 56.84 مترمربع کسري فضاي سبز میباشد
.تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد

مالک جهت تامین یک باب پارکینگ مازاد بر نیاز اقدام به افزایش دهانه درب هاي پارکینگ  
در حد شرق نسبت به ضوابط طرح تفصیلی نموده که بر این اساس پارکینگ حاشیه اي 

.حذف گردیده است.در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي میباشد
مطابق نظر مدیر محترم شهرسازي منطقه، پارکینگ موردنظر با اخذ عوارض درآمدي مورد 

.تایید میباشد
.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
.تاکنون برقکاري تکمیل نگردیده و آسانسور نصب نشده است 

123
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم روشنک سیروس محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 82/14 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 551980800(پانصد و  
پنجاه و  یک میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 82.14  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/21951 بدوي بیستون   
ك طباخی

1-2-10043-50-1-0-0 123
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82 مورخ 96/07/11
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 654.28 مترمربع می باشد  که در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد 
گذاري  ستون هاي  همکف بسطح 19.88مترمربع اضافه بنا داشته و پس از پرداخت مبلغ 

جریمه پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند . حالیه عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و 
:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.61 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  70.47 مترمربع ( هر طبقه  23.49 مترمربع  -

(
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 5.45 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.51مترمربع و در مجموع  -
 طبقات 1تا 3 بسطح 2.10 مترمربع

 .رعایت پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي باز براي سه واحد مسکونی می گردد -

 . بسطح 17.20مترمربع کسري فضاي سبز دارند -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم  طبقات راي به جریمه به مبلغ2,940,991,200(دو میلیارد و  نهصد و  
چهل میلیون و  نهصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 389.02  2.25
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 1/97/21953 بدوي گلسار خ  
استاد معین 

نهم

1-1-10114-149-1-0-0 123
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 17.48  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/03/12 1/97/21953 بدوي گلسار خ  
استاد معین 

نهم

1-1-10114-149-1-0-0 123
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 157 مورخ 1395/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 1178.65 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در 
مرحله اتمام فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 86.43 مترمربع داراي سوابق 

پرداخت جربمه نقدي بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 315443 صادر گردیده 
است.. حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي بوده و تا این مرحله و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 0.96 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 341.88 مترمربع ( هر طبقه 85.47  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 7.7 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 39.44 متر مربع ( هر طبقه 

9.86 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 47.04 مترمربع کاهش یافته است

الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات اول تا چهارم از 2 به 3 افزایش  *
یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 89.84 مترمربع بوده و مقدار 85.47 مترمربع اضافه 
بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 4.37 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در 

* فرم تحلیل لحاظ می گردد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون 
ماده صد می باشد

*********************************************************
****************

الزم به توضیح است اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 70.97 مترمربع می باشد که بجاي آن 
.85.47 مترمربع محاسبه گردیده که مابه التفاوت آن به سطح 14.5 مترمربع می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

123
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات دوم الی پنجم با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 3273984000(سه میلیارد و  دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد 

و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 324.8  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/09/17 1/97/21960 بدوي گلسار - 
بلوار گیالن 
- خیابان  

177

1-1-10124-364-1-0-0 123
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله  سفت کاري  که  براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره  259مورخ 94/12/16 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد 

مسکونی به انضمام زیر شیروانی ( انباري )  و با زیر بناي کلی   1346.93 مترمربع  صادر 
شده و داراي تمدید پروانه نیز می باشد و از بابت تخلفات به شرح زیر تا مرحله سقف طبقه 

اول داراي گزارش کارشناسی به شرح زیر و متعاقب آن راي کمیسیون ماده صد مبنی بر 
:صدور جریمه می باشد

. افزایش بنا در همکف به سطح  57.40 مترمربع -1
.افزایش بنا در طبقه اول  به سطح 57.40 مترمربع -2

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح   204 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده است. ( 
. تبصره ماده  7)  . ( 27.28 مترمربع طبقه همکف و 176.72 مترمربع در طبقات )

حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و نقشه برداري وضعیت موجود ، داراي تخلفات 
 : به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 57.40 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 57.40 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 64.48 مترمربع که از این مقداربه مساحت 7.08  -3
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي می باشد

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 69.23 مترمربع که از این مقداربه مساحت 11.83  -4
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي می باشد

. کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 7.26 مترمربع -5
اضافه بناي تراکمی ازبابت احداث انباري باالي پنج متر به مساحت 19.72 مترمربع  در  -6

. زیرشیروانی
. احداث ادامه راه پله و آسانسور تا بام به مساحت 31.75 مترمربع -7

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -8
مساحت 24.82 مترمربع .( همکف 5.17 مترمربع و طبقات 19.65 مترمربع .( هر طبقه 3.93 

مترمربع.))
کسري پارکیگ احتمالی متعاقبا پس از نصب درب نفر رو و سواره رو قابل بررسی می باشد..  

مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم سیده فاطمه هاشم نیا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 98.74 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 829,416,000(هشتصد و  بیست و  نه میلیون و  

چهارصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 98.74  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 1/97/22021 بدوي دیلمان  
زمین هاي 
  امام علی

1-1-10280-475-1-0-0 123
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 67 مورخ 1396/06/27به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 598.06 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 318183 مورخ 1396/11/14 

در مرحله اتمام فونداسیون به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 13.92 مترمریع صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه 

:هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 4.91 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 60.36 مترمربع ( هر طبقه 20.12 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 7.16 مترمربع و طبقات اول  -

تا سوم جمعاً به سطح 26.31 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 8.77 مترمربع )
.زیر شیروانی به سطح 4.14 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,028,630,400(یک میلیارد و  
بیست و  هشت میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 153.07  2
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/03/29 1/97/22040 بدوي پارك  
نیکمرام  

نرگس

1-2-10077-35-1-0-0 123
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 58 مورخ 96/06/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 762.32 مترمربع بوده که در مرحله 
فونداسیون مورخ 96/08/14 پروانه مرحله دوم صادر گردیده است.، حالیه با توجه به نقشه 

:معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 38.08 مترمربع که با توجه به اینکه از بابت 18.95 مترمربع  -1

.راي کمیسیون ماده صد دارد، داراي مابه التفاوت به سطح 19.13 مترمربع میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.49 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 114.24 مترمربع (هر طبقه 38.08 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 15.21  -4

مترمربع (هر طبقه 5.07 مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 20.83 مترمربع

با توجه به عدم نصب درب هاي پارکینگ در این مرحله رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در 
.هنگام پایانکار الزامی میباشد

--------------------------------------

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.عملیات 
.ساختمانی به اتمام رسیده است

با توجه به پارك عملی صورت گرفته 7 پارکینگ مورد تایید بوده که پارکینگ شماره 6 مازاد 
.بر تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز و در تزاحم با پارکینگ شماره 2 میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر سایر 83.04  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/16 1/97/22058 بدوي بلوار  
دیلمان  
چهارراه 
شهید 

بهشتی خ 
شهید 

ابوالقاسمی 
روبروي 

  بوستان 17

1-1-10470-50-1-0-0 123
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی  مرحله اول به شماره 
31 مورخ 1396/05/11بصورت  ساختمان 4.5 طبقه در چهار واحد مسکونی با نضمام انباري 
زیر شیروانی  با زیربناي 682.27 متر مربع صادر شده که در مرحله اتمام فنداسیون بابت 
اضافه بنا در همکف بسطح 12.61 متر مربع و همچنین مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي 

مشاعی راه پله به بناي مفید در همکف بسطح 8.14 متر مربع داراي راي بدوي ماده صد 
بشماره 1/96/21131 مورخ 1396/08/06 مبنی بر تخریب و همچنین راي تجدید نظر ماده صد 

به شماره 1/9621839 مورخ 1396/09/02 مبنی بر جریمه می باشد هم اکنون عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري است برابر نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده داراي اضافه 

:بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 1.23 متر مربع -1 

اضافه بنا در طبقات اول و دوم و سوم و چهارم بسطح حدود  51.96 متر مربع (هر طبقه  -2
12.99 متر مربع )

  کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود 20.59 متر مربع-3
مازاد برتراکم ناشی ازتبدیل فضاي مشاعی راه پله به بناي مفید بسطح 32.52 متر مربع -4
در طبقات اول و دوم و سوم و چهارم (هر طبقه  8.13 متر مربع )که با توجه به گزارش مازاد 
تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف در مرحله اتمام فنداسیو ن بسطح 2.67 متر مربع لذا 
در مجموع ساختمان  بسطح 29.85 متر مربع (2.67-32.52) اضافه بناي تراکمی ناشی از 

 تبدیل فضاي مشاعی راه پله به بناي مفید دارند
داراي کسري فضاي سبز بسطح 31 متر مربع میباشند همچنین داراي کسري فضاي باز -5

 بسطح 26.23 متر مربع می باشد
.درخواست گواهی عدم خالف   دارند. مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد

123
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1380456000(یک میلیارد و  

سیصد و  هشتاد میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 136.95  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/05/06 1/97/22083 بدوي بلوار 
دیلمان- 

خیابان میر 
ابوالقاسمی
- بوستان 8

1-1-10428-19-1-0-0 123
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
احداث بناي مرحله دوم به شماره 69 مورخ 1396/06/27 می باشد که در مرحله اتمام  
فونداسیون و میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به 

.مساحت 34.28 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بنا در طبقات و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.28 مترمربع-1
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.28 مترمربع-2

. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 34.28 مترمربع -3
داراي کاهش بناي راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت  -4
34.11 مترمربع می باشد.( در همکف به مساحت 9.06 مترمربع و در طبقات به مساحت 

 25.05 مترمربع .( هر طبقه 8.35 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

123
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف، تخریب آن ضرر 
و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان و اضافه 
بناي همزمانساز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 31,141,100(سی و  یک میلیون و  

یکصد و  چهل و  یک هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.08  0.5
 

3360000  , 1395
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/22114 بدوي گلسار-   
بلوار 

گیالن- 
بلوار توحید 
- انتهاي بن 

بست 
 توحید 5

1-1-10156-70-1-0-0 124
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 127مورخ 92/05/29 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی 

 .در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1043 مترمربع می باشد
از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات و به شرح زیر داراي سوابق راي  کمسیون تجدید نظر 

. ماده صد به شماره 1/96/21804 مورخ 1396/08/30 مبنی بر جریمه می باشد
. اضافه بنا درهمکف به سطح 30.10  مترمربع-1

 . احداث انباري در محوطه حیاط و متصل به ساختمان به سطح 5 مترمربع-2
 .کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.83 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 90.30 مترمربع (هر طبقه 30.10 مترمربع)-4

اضافه بنا درطبقه چهارم به سطح 58.50 مترمربع (که از این مقدار 28.40 مترمربع عدم -5
رعایت عقب سازي می باشد.)

تبدیل زیرشیروانی به طبقه مازاد به صورت دو واحد دوبلکس با واحدهاي طبقه چهارم به  -6
سطح 150.30 مترمربع (که از این مقدار 8.02 مترمربع یک باب انباري و به سطح 108.61 

مترمربع تراس هاي روباز اختصاصی می باشد.)
داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 30.10 مترمربع و طبقات به سطح 9.20 مترمربع  -7
در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط 

.سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد

حالیه با توجه به نقشه برداري مجدد ارائه شده و احداث سایبان در قسمتی از حیاط حد  
:جنوبی داراي مابه التفاوت بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

توسعه انباري به مساحت 0.37 مترمربع .( همزمان ساز)-1
بناي مازاد بر تراکم  در پیلوت به مساحت 1.62 مترمربع ( همزمان ساز.)-2

. احداث سایبان در قسمتی از حیاط حد جنوبی به مساحت 23.99 مترمربع -3
. توسعه بناي همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 1.62 مترمربع -4
. توسعه بناي همزمان ساز در طبقه دوم  به مساحت 1.62 مترمربع -5
. توسعه بناي همزمان ساز در طبقه سوم به مساحت 1.62 مترمربع  -6

. توسعه بناي همزمان ساز در طبقه چهارم  به مساحت 1.62 مترمربع  -7
. توسعه بناي همزمان ساز در طبقه پنجم  به مساحت 1.62 مترمربع  -8

الزم به ذکر است که در زمان صدور راي کمیسیون ماده صد ، طبقات چهارم و پنجم به 
صورت دو جفت ساختمان دوبلکسی بوده که حالیه متقاضی مبادرت به تبدیل آن به یک 

 واحد دوبلکسی در طبقات چهارم و پنجم نموده است
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.کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است که در حد شرقی داراي حیاط به مساحت تقریبی 23 مترمربع می باشد که 

.حالیه طی بازدید میدانی مبادرت به بستن آن نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد کیان پور موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات جمعاً بمساحت 69.98 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 470265600(چهارصد و  هفتاد میلیون و  دویست و  
شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 69.98  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/11 1/97/22137 بدوي بلوار معلم  
طالقانی بن 

بست 
ارکیده

1-2-10020-14-1-0-0 124
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 232 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 566.35 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 312589 مورخ 
1396/12/26 در مرحله اتمام فونداسیون ( به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 19.75

مترمربع ) صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 کاهش بنا در همکف به سطح 0.5 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 67.2 مترمربع ( هر طبقه 22.4 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 0.59 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.19 متر مربع ( هر طبقه 0.73 

متر مربع )
.ضمناً زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 25.15 مترمربع کاهش یافته است 

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ689,724,000(ششصد و  هشتاد 

و  نه میلیون و  هفتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 136.85  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/22243 بدوي علی اباد  
پشت بانک 

 صادرات

1-2-10492-7-1-0-0 124
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 235 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5  طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

.با زیربناي 645/08 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارارئه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 21/35 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 102/39 متر مربع (هر طبقه 34/13 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/91 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 26/28 متر مربع (هر طبقه بمساحت 8/76 متر مربع)

.توضیح اینکه انباري در زیرشیروانی اجرا نگردیده و تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده)

ضمناv قبالv اضافه بنا در همکف بمساحت 20/08 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر 
.مورخ 1396/09/26 و متعاقب آن پروانه مرحله دوم بشماره 318279 دریافت نموده اند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 739972800(هفتصد و  سی و  نه میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.41  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/11/13 1/97/22251 بدوي گلسار خ  
استاد معین  
 نبش کوچه 

12

1-1-10124-565-1-0-0 124
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 182 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي یک باب مغازه 
در 3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 458.8 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح 

است در مرحله اتمام فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 24.16 مترمربع داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده وبراي آن پروانه مرحله دوم به شماره 

315976 مورخ 1396/12/02 صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 23.57 مترمربع -
تبدیل یک باب مغازه به سه باب مغازه به سطح 52.97 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 72.48 مترمربع ( هر طبقه 24.16 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.93 متر مربع ( هر طبقه 0.31 متر مربع )

.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 0.4 مترمربع کاهش یافته است

.حد خصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت نگردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

124
3

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمد صفرزاده خوشرو محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 92/65 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

622608000(ششصد و  بیست و  دو میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 92.65  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/29 1/97/22264 بدوي گلسار 
-شهرك 

شهید 
بهشتی 

بوستان 11  
بوستان 11 - 

جعفري

1-1-10459-34-1-0-0 124
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 167مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 473.54 مترمربع میباشد که مورخ 
96/07/05 پروانه مرحله دوم صادر گردیده است، از بابت 14 مترمربع اضافه بنا در همکف 
داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 0.86 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 63.60 مترمربع (هر طبقه 21.20 مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 24.93  -3
مترمربع (هر طبقه 8.31 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 0.13 مترمربع -4
مازاد برتراکم به سطح 3.13 مترمربع ناشی از احداث انباري بیش از پنج متر مربع در  -5

زیرشیروانی
درخصوص موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

.کمیسیون ماده صد میباشد
--------------

طی بررسی صورت گرفته از بابت 6.34 مترمربع اضافه بناي همزمانساز و 7.66 مترمربع 
 .کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید همزمانساز در همکف فاقد راي میباشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف  
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

124
4

در خصوص اعتراض آقاي دانیال اسدي نسبت به راي شماره 1.96.21828 مورخ 
96.9.4 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد.

جریمه 71.81  1.5
 

3360000  , 1392 احداث راه پله به بام 1397/02/29 1/97/22275 تجدید 
نظر

معلم 3 راه  
حسین اباد 
6 متري دوم

1-2-10224-24-1-0-0 124
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 724 مورخ 1391/12/28 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 279/40 متر مربع (بدون استفاده از 

.سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60 % و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بدون احتساب سایه کنسول بمساحت 29/28 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 94/86 متر مربع (هر طبقه 31/62 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 0/47 متر مربع-3

کاهش مساحت راه پله در همکف و طبقات و تبدیل به بناي مفید بمساحت 3/4 متر مربع -4
(هر طبقه 0/85 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه قبالvبابت اضافه بنا در همکف بمساحت 28/10 متر مربع و طبقه اول بمساحت 
28/10 متر مربع داراي رأي کمیسیون مورخ 1395/07/12 بوده و

.متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 161568 مورخ 1395/09/04 در یافت نموده اند 
: حالیه مابه التفاوت وضع موجود نسبت به رأي صادره بصورت
اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 1/18 متر مربع-1

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 3/52 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 63/24  متر مربع (هر طبقه 31/62 متر مربع)-3

توسعه راه پله به بام بمیزان 0/47 متر مربع-4
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 3/4 متر مربع -5

(هر طبقه 0/85 متر مربع)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1397/02/29 و پرونده در واحد 

.تخلفات میباشند
.توضیح اینکه دیوار حائل اجرا گردیده و داراي سطل زباله جنب ورودي سواره رو میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

124
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی بخشی شمسی محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 91/95 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 540666000(پانصد 

و  چهل میلیون و  ششصد و  شصت و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 91.95  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/22278 بدوي پارك نیک  
مرام - 

فوالدلوي 
چهارم - بن 
بست پروانه

1-2-10088-203-1-0-0 124
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري   که داراي پروانه 
ساختمانی مرحله اول  به شماره 39  مورخ 1396/05/25 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 510.22  مترمربع 

صادر شده و متعاقب آن ازبابت اضافه بنا در همکف در مرحله فونداسیون  به مساحت 12.99 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه و متعاقب آن دریافت پروانه 

.احداث بنا مرحله دوم به مساحت 523.21 مترمربع می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف و طبقات و به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 4.04 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.03 مترمربع -2
.اضافه بنادر طبقه دوم به مساحت 17.03 مترمربع -3

. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.03 مترمربع -4
.کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 2.38 مترمربع -5

. بناي مازاد بر تراکم ازبابت انباري بالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 4.15 مترمربع -6
کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت 32.67 -7

 مترمربع .( همکف به مساحت 6.18 مترمربع و طبقات به مساحت 26.49 مترمربع .( هر 
طبقه 8.83 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 1,235,875,200(یک میلیارد و  دویست و  سی و  پنج 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 183.91  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/04/12 1/97/22311 بدوي بلوار  
انصاري 

معین بن 
بست جامی

1-1-10235-15-1-0-0 124
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 
23-96/05/03  بصورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی با زیربناي کل 640.03 

مترمربع و پروانه مرحله دوم بشماره 315015 مورخ 96/12/27 با زیربناي 661.72مترمربع در 
..4واحد مسکونی دریافت نموده است

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري  بوده حالیه براساس نقشه برداري ارائه داراي افزایش 
:بنا درهمنکف وطبقات بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا درهمکف بسطح 12.70مترمربع (باتوجه به کسر سایه کنسول براساس ضوابط -1
جاري)

افزایش بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 34.39 مترمربع که جمعآ  بسطح  137.56 -2
 مترمربع

کاهش در زیرشیروانی بسطح 29.89 مترمربع -3
کاهش راه پله وافزدون به بناي مفید درهمکف بسطح 6.73 مترمربع-4

کاهش راه پله وافزدون به بناي مفید درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 6.73 مترمربع که -5
جمعآ بسطح 28.04 مترمربع

رعایت پارکینگ میگردد لذا درصورت آماده سازي پیلوت در هنگام پایانکار و امتحان -6
...عملی قابل به بررسی پارکینگ ها خواهد بود

..مشمول نما ومنظر میگردد-7
 کسري فضاي سبز بمقدار 18.11 مترمربع-8
کسري فضاي باز بمقدار 41.29مترمربع-9

//...مراتب جهت صدور عدم خالفی  و دستور مقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 683,880,000(ششصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 85.85  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/22370 بدوي فاز دو معلم 
کوي نبوت 
کوچه نبوت 

یک (بن 
بست 6 
متري)

1-2-10192-23-1-0-0 124
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 26 مورخ 
1396/05/07 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 473/72 متر مربع 
صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و قبالv بابت اضافه بنا در همکف 
بمساحت 8/37 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/09  و متعاقب آن 

.پروانه مرحله دوم بشماره 315728 دریافت نموده اند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

 کاهش بنا در همکف بمساحت 0/54 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 49/11 متر مربع (هر طبقه بمساحت 16/37 متر مربع)-2

احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 6/21 متر مربع-3
 توسعه راه پله به بام بمساحت 1/77 متر مربع-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 5/21 متر مربع و طبقات -5
23/55 متر مربع (هر طبقه 7/85 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ734,700,000(هفتصد و  سی و  چهار 

میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 79  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 1/97/22410 بدوي گلسار 104 
م 

شهیدباستان
 ي

1-1-10058-162-1-0-0 124
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/241 مورخ  96/12/26 با زیر بناي کل  915.8 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام سقف اول از بابت 

افزایش بنا در همکف بسطح 79 متر مربع (ضمن حذف سایبان) داراي راي تجدي نظر مورخ 
97/4/12 مبنی بر جریمه نقدي بوده است. عملیات ساختمانی درمرحله نازك کاري میباشد. 

:تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 79.17 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

.پارکینگ) که از یان مقدار بسطح 79 متر مربع داراي سوابق می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی پنجم جمعاً به سطح 395.85 مترمربع (  -2

هر طبقه 79.17 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 7.21 متر مربع که از این مقدار  بسطح 0.72 متر مربع مشمول  -3

.عوارض درآمدي از بابت انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
تعداد واحد ها از 6 واحد به 5 واحد مسکونی کاهش یافته که با توجه به اینکه مساحت  -4

مفید واحد ها بزرگتر از 180 متر مربع می باشد لذا هر واحد مسکونی نیاز به 2 واحد 
پارکینگ داشته که در نتیجه 10 واحد پارکینک تامین گردیده و با توجه به افزایش عرض 

درب  خودرو از 3 متر به 4 متر داراي 3 واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش عرض 
.درب می باشد

.داراي کسري فضاي باز و کسري  فضاي سبز می باشد -5
.درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور  دستور تقدیم می گردد

***.عملیات به اتمام رسیده است ****

124
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات اول الی 
سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 561,720,000(پانصد و  شصت و  یک میلیون و  

هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.48  2.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 1/97/22414 بدوي فلکه جهاد  
شهرك 

فرهنگیان 
بلوار 

ولیعصر 
(حج) ك 

32 

1-2-10723-23-1-0-0 125
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 168 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 
 با زیر بناي کل 404.43 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 313469 مورخ 1396/12/28
 در مرحله اتمام فونداسیون و به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 28.81 مترمربع  صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 4.65 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 72.48 مترمربع ( هر طبقه 24.16 مترمربع ) -
.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 12.64 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

125
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات اول الی 
سوم و تبدیل راه پله به متراژ بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

617,500,800(ششصد و  هفده میلیون و  پانصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 91.89  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 1/97/22416 تجدید 
نظر

بلوار معلم 
-کوچه 
 دانش

1-2-10330-74-1-0-0 125
1
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 73 مورخ 1396/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 609.64 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
 فونداسیون و از بابت

 اضافه بنا در همکف به سطح 23.30 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 6.13 مترمربع -2

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به 
.شماره 319483 مورخ 1396/12/11 صادر گردیده است

حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلف جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 0.14 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.48 مترمربع ( هر طبقه 23.16 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 22.41  -
مترمربع ( هر طبقه 7.47 مترمربع )

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.58 مترمربع -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

125
1

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  در خصوص 3باب انباري بمساحت 8.46 

مترمربع و توسعه راه پله به بام بمساحت 1.57 مترمربع راي به اخذ جریمه به مبلغ 
20325200(بیست میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار و  دویست)  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 10.03  2
 

960000  , 1390
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/25 1/97/22417 بدوي بلوار ش  
قلی پور  
روبروي 
مدرسه 

میثم  کوچه 
21

1-2-10162-5-1-0-0 125
2
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1399/03/08تاریخ گزارش:
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 72 مورخ 90/03/28 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 411/10 متر مربع (بدون استفاده از سقف 

:تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده و قبالv بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 11/60 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 34/80 متر مربع (هر طبقه 11/60 متر مربع)-2
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1391/07/24 و پرونده در واحد خالف میباشند

: حالیه وضع مجود طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي
 احداث انباري (3 واحد) در حیاط مشاعی بمساحت 8/46 متر مربع *******

کاهش مساحت همکف و طبقات 3.2.1 بمیزان 0/4 متر مربع (هر طبقه 0/1 متر  ******
مربع)

توسعه راه پله به بام بمیزان 1/57 متر مربع (همزمانساز) ******
.کسري پارکینگ ندارند

.ضمناv داراي گواهی عدم خالف بشماره 134462 مورخ 1391/10/26میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

125
2

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 268,732,800(دویست و  شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  

سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 26.66  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/09 1/97/22428 بدوي خ   
شهیدرجاي

ي ك 9

1-2-10385-11-1-0-0 125
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ693,487,200(ششصد و  نود و  

سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 117.94  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه مرحله اول 
به شماره 149 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي 2 باب مغازه در 4 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 625.48 مترمربع  صادر گردیده است. قبالً در مرحله اجراي سقف اول از بابت 

اضافه بنا در همکف به سطح 37.29 مترمربع داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده که 
بعد از آن پروانه مرحله دوم به شماره 311246 مورخ 96/12/19  دریافت نموده است. عملیات 

در مرحله نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر 
:می باشد

افزایش بنا در همکف بسطح 36.05 متر مربع که قبالً بسطح 37.29 داراي سوابق بوده که  -1
.بسطح 1.24 متر مربع اضافه پرداختی دارد

توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 26.66 متر مربع -2
افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 108.15 متر مربع ( هر طبقه 36.05 متر  -3

مربع)
اضافه بنا در زیر شیروانی  بسطح 2.26 متر مربع که از این مقدار بسطح 1.44 متر مربع  -4

.انباري بزرگتر از 5 متر مربع بوده که مشمول عوارض درآمدي می باشد
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.89 متر مربع  و در طبقات بسطح  -5

5.64 متر مربع ( هر طبقه 1.88 متر مربع)
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده که در زمان پروانه پرداخت نموده است -6

داراي 34.64 متر مربع کسري فضاي باز و بسطح 25.97 متر مربع کسري فضاي سبز می  -7
.باشد

درخواست صدور  گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

*****************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 97/5/9 مبنی بر جریمه می باشد . ضمناً  ***

:داراي مغایرت یکدست ساز به شرح زیر می باشد
مابه التفاوت کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بسطح 3.34 متر مربع -1

 کاهش تجاري بسطح 0.07 متر مربع -2
**************

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد

125
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی سوم 
و انباري در زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 486,595,200(چهارصد و  
هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 72.41  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/22469 بدوي علی اباد  
13 نبوت

1-2-10187-6-1-0-0 125
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 155مورخ 
1395/12/28به صورت  3طبقه در4 واحد مسکونی  و پروانه مرحله دوم بشماره 310156

..مورخ 96/12/28با زیربناي 582.3مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
کاهشش زیربنا درهمکف نسبت به عدم خالفی درمرحله دوم پروانه بسطح 2.43مترمربع-1
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح22.57 مترمربع که جمعآ بسطح67.71 مترمربع-2

 افزایش درانباري زیرشیروانی بسطح 4.70 مترمربع-3
 کاهش در راه پله وآسانسور و راهرو در زیرشیروانی بسطح 7.76مترمربع-4

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-5
رعایت پارکینگ میگردد.الزم بذکراست درهنگام پایانکار وآماده بودن پیلوت با امتحان -6

 ..عملی پارکینگ ها قابل به بررسی خواهد بود
...مشمول نما ومنظر میگردد-7

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده است.. حالیه جهت به روز رسانی با توجه به دریافت  =====
راي کمیسیون ماده بدوي وتجدید نظر بمشاره هاي 1/97/22469 مورخ97/06/10 و 

1/97/25917 مورخ 97/07/03 و سوابق پرداخت درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی 
*****..میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات اول الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 89208000(هشتاد و  نه میلیون 

و  دویست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 17.7  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/22511 بدوي جاده انزلی 
کوي امام 

رضا(اسماعی
ل اباد) 
چهارم 

محراب یک

1-1-10507-12-1-0-0 125
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 179 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی با 

 vزیربناي 450/62 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبال
بابت اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 8/42 متر مربع داراي رأي بدوي 

: بشماره 1/96/21073 مورخ 1396/08/13 همچنین مجدداv داراي
کاهش بنا در همکف نسبت به سوابق بمساحت 2/52 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 17/70 متر مربع (هر طبقه 5/90 متر مربع)-2
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 78/37 متر مربع بهمراه -2

تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 27/11 متر مربع
کاهش سطح راه پله به بام بمیزان 1/2 متر مربع-3

.کسري پارکینگ ندارند
.ضمناv پالك مذکور در حریم اطالعات قرار دارد

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون جهت آخرین گزارش از وضع موجود بحضور تقدیم 
.میگردد

الزم به ذکر است که طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به پوشش تراس غیر مسقف 
.در طبقه چهارم ( بمساحت 27/11 متر مربع) بصورت شیروانی نموده اند

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد با ضریب3برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 6029553600(شش میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  پانصد 
و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 620.92  3
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 1/97/22615 بدوي گلسار  
 خیابان 163

1-1-10149-43-1-0-0 125
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 530 مورخ 1394/12/27 و تمدید پروانه مورخ 
1395/12/17 بصورت ساختمان 5/5  طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 1275/55 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 
اجرایی در حد سفت کاري میباشد که قبالv بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول مجموعاv با 

زیربناي 31/64 متر مربع (هر طبقه 15/82 متر مربع) داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 
.1396/09/28 و پرونده در واحد خالف میباشند

: حالیه وضع وجود طبق نقشه برداري ارائه شده داراي
اضافه بناي مجدد در همکف با احتساب سایبان بتنی (متصل به ساختمان) جهت تأمین -1

پارکینگ بمساحت 62/86 متر مربع
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 1/02 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 50/52 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 39/49 متر مربع (از این مقدار بمیزان 22/65 متر مربع -4

مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي)
احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 220/60 متر مربع-5

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 31/85 متر مربع-6
اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی در همکف و طبقات -7

بمساحت 212/87 متر مربع
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/44 متر مربع و در طبقه -8

چهارم بمساحت 1/27 متر مربع
توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده و با توجه افزایش عرض درب (طبق نقشه) 

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
(پارك حاشیه اي در زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

بابت موارد مذکور نیزداراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/22615 مورخ 1397/08/01 و 
.پرونده در واحد خالف میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است ********
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ556718400(پانصد و  پنجاه و  

شش میلیون و  هفتصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 73.64  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 1/97/22631 بدوي گلسار، خ 
122، کوچه 

گلها

1-1-10126-12-1-0-0 125
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 22 مورخ 1396/05/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 493.4 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 24 مترمربع داراي سوابق در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 318453 مورخ 
 .1396/12/26 صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلف ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 0.32 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 72.96 مترمربع ( هر طبقه 24.32 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -
تا سوم جمعاً به سطح 0.36 متر مربع ( هر طبقه 0.12 متر مربع )
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 7.13 مترمربع کاهش یافته است

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري ، حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  361,267,200(سیصد و  شصت 

و  یک میلیون و  دویست و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 26.88  4
 

3360000  , 1394 توسعه بناي تجاري 1397/04/26 1/97/22634 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 
- خیابان 
 20 -179
 متري گاز

1-1-10438-7-1-0-0 125
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی براي توسعه راه پله و راهرو، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 58,262,400(پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و  
شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.67  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 1/97/22634 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 
- خیابان 
 20 -179
 متري گاز

1-1-10438-7-1-0-0 125
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 47.27  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 287,179,200(دویست و  هشتاد و  هفت میلیون و  

یکصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.49  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث انباري، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 59,220,000(پنجاه و  نه میلیون و  دویست و  بیست هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.75  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده  ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی تجاري 
مسکونی به شماره 546 مورخ 1390/12/28 بصورت 5 طبقه روي پیلوت  ( 4 طبقه بر روي  2 
باب مغازه بالکن دار )  به انضمام دو باب مغازه با بالکن و به مساحت کلی 900.1 مترمربع صادر 
شده است که داراي راي کمیسیون ماده پنج طبق بند 36 مورخ 1390/07/17 و تحت عنوان  
:  با رعایت سطح اشغال در حد 60 % طول پالك با احداث بنا به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت 
و 4 طبقه روي 2 باب مغازه تجاري حداکثر به مساحت 65 مترمربع و راه دسترسی از بر معبر 

20 متري به عرض 1.2 متر جهت دسترسی به راه پله واحد هاي مسکونی ( در 5 واحد 
.مسکونی ) با تامین پارکینگ و رهایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موافقت گردید

الزم به ذکر است که از بابت تخلفات در همکف و طبقات در مرحله نازك کاري  بصورت  
افزایش بنا در همکف بسطح تقریبی 41.30 مترمربع  و افزایش بنا در طبقات 1تا 5 بسطح 
تقریبی  170.50 مترمربع و تبصره ماده 7  بسطح 55.4 متر مربع  ، داراي سوابق و آراي 
کمیسیون ماده صد ( بدوي به شماره 1/93/8157 مورخ 1393/08/24 و تجدید نظر به 

.شماره 1/95/17452 مورخ 1395/03/18 ) مبنی بر صدور راي جریمه می باشد
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

. توسعه تجاري در همکف به مساحت 26.88 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 28.49 مترمربع-2

برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد  مسکونی از 1 واحد به 2 واحد در  -3
..طبقه اول داراي مابه التفاوت به سطح 47.27 مترمربع در طبقه اول  می باشد

احداث انباري و راهرو و توسعه راه پله و آسانسور در زیر شیروانی به مساحت 20.42  -4
مترمربع . ( 11.75 مترمربع انباري -  7.26 مترمربع راهرو - 1.41 مترمربع توسعه راه پله و 

 آسانسور )
.بالکن تجاري در طبقه اول حذف شده است

واحد هاي طبقه اول داراي راه مجزاء ورودي  نفر رو از بر خیابان 20 متري حد شمالی می 
باشند.( واحد شماره 3 طبق نقشه برداري داراي راه ورودي اصلی از راه پله و آسانسور هم  

می باشد ولیکن واحد شماره 4 تنها از سمت خیابان 20 متري راه ورودي نفر رو دارد .)
یکی از مغازه ها بصورت خشکشویی استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 0.4
 * 2 ) و مغازه دیگر بصورت تاکسی تلفنی بانوان استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی 

.به ابعاد (  1 * 3 ) متر می باشد
.درب ضد حریق نصب نشده است

.کسري پارکینگ ندارد. مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

125
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و تبدیل راه پله به بناي مفید وتوسعه انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 2507601600(دو میلیارد و  پانصد و  هفت میلیون و  ششصد و  یک هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 248.77  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/17 1/97/22657 بدوي کوي علی   
اباد محمدي

1-2-10209-6-1-0-0 125
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 64.76  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه مرحله اول بشماره 86 مورخ 
1396/07/17 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)  
می باشد که در مرحله ستونگذاري همکف از بابت اضافه بنا بسطح 41/79 متر مربع داراي 

سوابق بوده که پس از آن پروانه مرحله دوم به شماره 319215 مورخ 96/11/30 صادر گردید. 
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی داراي 

:تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف به سطح 3 مترمربع (بدلیل حذف سایبان پارکینگ) -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 134.37 مترمربع ( هر  -2
طبقه 44.79 متر مربع)

اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 58.45 متر مربع -3
توسعه انباري زیر شیروانی بسطح 14.07 متر مربع که از این مقدار بسطح 3.8 متر مربه  -4

.انباري بزرگتر از 5 متر مربع بوده و مشمول عوارض درآمدي می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در همکف به سطح  6.04 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 
32.84 متر مربع (طبقات 1 الی 3 هر طبقه 8.28 متر مربع طبقه چهارم 8 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه سوم  و چهارم از یک واحد دوبلکسی  مسکونی به 3 واحد  -6

مسکونی تبدیل یافته، لذا در طبقه سوم  بسطح 19.21 متر مربع  و در طبقه چهارم بسطح 
.45.55 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

تعداد واحد ها از 5 واحد به 7 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -7
گردد. با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگ در حد شمال داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد
داراي کسري فضاي باز بسطح 82.84 متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 70 متر مربع  -8

.می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي زیرشیروانی، به مبلغ  6,619,200(شش میلیون و  ششصد و  
نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 3.94  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 1/97/22658 بدوي علی آباد  
مسجد 

هاشمی خ 
13آبان بهار

1-2-10236-42-1-0-0 126
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک  قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 69.3  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به 
شماره 180 مورخ  1395/12/28  و بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در6 واحد مسکونی و 

انباري در زیرشیروانی به مساحت کلی 883.77 مترمربع می باشد و در مرحله اتمام  بتن 
ریزي فونداسیون و میلگرد هاي ستون هاي انتظار طبقه همکف بدون خالف داراي پروانه 

مرحله دوم می باشد مجددا با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله شروع 
: سفتکاري با استناد به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح  1.05 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح  3.15  مترمربع (هر کدام 1.05  مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 43.31 مترمربع که از این مقدار بسطح 42.26 مترمربع عدم  -
. رعایت 2 متر عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 1.66 مترمربع  -
1.45+0.07*3))

کاهش بنا در زیر شیروانی  بسطح 0.63 مترمربع ضمنا تعداد انباري ها از 6 به 8 افزایش  -
. یافته است

افزایش تعداد واحد از 6 به 7 که مشمول 37.44 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد در  -
. طبقه  چهار می گردد

. رعایت 7 باب پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي باز می گردد و بسطح 48.36 مترمربع کمبود فضاي  سبز دارد -

. دسترسی به زیر شیروانی فقط از یک طرف میسر می باشد -
.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط الزامیست -

******************************************************+
پس از گزارش فوق پروانه مرحله سوم دریافت نموده اند . طی بازدید مجدد ودر وضع موجود 

تعداد واحد هاي مسکونی از 7 با 8 واحد افزایش یافته که مشمول 69.30 مترمربع مابه 
التفاوت افزایش واحد می گردد و یک واحد کسري پارکینگ دارند . همچنین داراي اضافه 
بناي یکدست ساز در زیرشیروانی بسطح 3.94 مترمربع می باشد ، ضمن اینکه  انباریهاي 

. زیرشیروانی از 8به 7 باب کاهش یافته و هر کدام  کمتر از 5 متر می باشند
*******************************************************+

از بابت مرحله دوم نیز داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره برداریست و تقاضاي صدور گواهی عدم 

خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند .  مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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.
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ357,705,600(سیصد و  پنجاه و  
هفت میلیون و  هفتصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 53.23  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/17 1/97/22716 بدوي بلواردیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-90-1-0-0 126
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 13مورخ 
96/04/26بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  با زیربناي446.24 مترمربع  و 
..پروانه مرحله دوم بشماره 317733مورخ96/12/12 با زیربناي 460.39 مترمربع میباشد

عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 
:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

افزایش بنا در همکف به سطح 0/40مترمربع(نسبت به پروانه مرحله دوم)-1
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام15.23 بسطح  مترمربع که جمعآ بسطح45.69 مترمربع-2

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح1.41مترمربع-3
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 1.91مترمربع که -4

جمعا بسطح 5.73 مترمربع
 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بسطح 3.83 مترمربع-5

.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-6
رعایت پارکینگ میگردد..(الزم بذکراست درخصوص پارکینگ شماره 3 پس ازاتمام کف -7

سازي وهنگام پایانکار قابل به بررسی عملی خواهد بود.)
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

==..طی بازدید مجدد  عملیات ساختمانی  باتمام رسیده و درمحله بهره برداري میباشد ===

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 4261924800(چهار میلیارد و  دویست و  شصت و  یک میلیون و  
نهصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 422.81  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 1/97/22727 بدوي گلسار - 
خیابان 133
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2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و فعال فاقد سربندي و در حال 
انجام دیوار چینی که داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره به شماره218 مورخ 
95/12/28 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیرزمین در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 

1442.37  صادر شده است و متعاقب آن در مرحله بتن ریزي فونداسیون از بابت اضافه بنا 
در زیر زمین به مساحت 29.66 مترمربع داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد می باشد که 

پس از آن مالک مبادرت به دریافت پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 318463 مورخ 
1396/12/11 و به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیر زمین در 5 واحد مسکونی و به مساحت 

. کلی 1472.03 مترمربع نموده است
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و فعال فاقد سربندي و 
در حال انجام دیوار چینی با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت بناي مازاد 

 : بر تراکم و احداث یک طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي همزمان ساز در زیر زمین  به مساحت 5.27 مترمربع -1

 اضافه بنا در همکف به مساحت 30.48 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.93 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 59.21 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 59.21 مترمربع -5

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.21 مترمربع  -6
. اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59.21 مترمربع  -7

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به مساحت 112.66 مترمربع -8
. اضافه بناي راه پله و آسانسور زیر شیروانی به مساحت 2.63 مترمربع -9

.با توجه به اینکه دیوار چینی نشده است کسري پارکینگ متعاقبا قابل بررسی می باشد
.کسري فضاي باز و سبز ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
525,580,600(پانصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار و  ششصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 295.27  0.5
 

3560000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/08/26 1/97/22755 بدوي گلسار  
  خ106

1-1-10033-13-1-0-0 126
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2161098000(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  یک میلیون و  نود و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 202.35  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 357 مورخ 
1394/12/27و تمدید پروانه 1396/01/19 با استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 295.27

متر مربع بصورت  پنج طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با رعایت دو متر عقب 
سازي در طبقه پنجم با زیربناي 1494.70متر مربع در ده  واحد مسکونی صادر شده   عملیا 

ت ساختمانی در حد سفت کاري است داراي پرونده شکایتی بشماره 315667  می باشد 
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 

 باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 23.20متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  22.61 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  22.57متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  22.61متر مربع-4

 اضافه بنا در طبقه  چهارم بسطح حدود  22.57متر مربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح حدود  61.97متر مربع که از این مقدار بمساحت 39.40 -6

متر مربع بدلیل عدم رعایت 2متر عقب سازي در این طبقه می باشد
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  19.61 متر مربع-7

اضافه بناي ناشی از اجراي سه باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -8
 جمعآ بسطح 7.21 متر مربع

برا بر بند 19 کمیسیو ن ماده 5 مورخ 1392/02/24 و همچنین تبصره کلی شماره 7 سقف  -9
تراکم در صورت  تخطی ما لکا ن از تراکم اعطائی و احداث بناي مازاد بر ضوابط مندرج در 
پروانه کلیه تراکم اعطائی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده صد گزارش خواهد شد لذا بر 

این اسا س به مساحت 295.27 متر مربع مشمو ل تخلف و تخطی از تبصره مذکور محسوب 
می گردد

 داراي کسري فضاي باز بسطح 36.45 متر مربع می باشد -10
الزم به توضییح است پارکینگ  هاي شماره 1و10 و پارکینگ هاي شماره 3 و 9 برابر نقشه .

برداري ارئه شده با هم در تزاحمند که عوارض درآمدي آن می بایست اخذ گردد درخواست 
.گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

126
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر سایر 109.34  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/16 1/97/22801 بدوي دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-64-1-0-0 126
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 88 مورخ 96/07/20 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 548/37 
متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت اضافه بنا در 

همکف بمساحت 36/39 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/26 
.میباشند

:حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 109/17 متر مربع (هر طبقه 36/39 متر مربع)-1

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 9/34 متر مربع-2
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/17 متر مربع-3

بمساحت 3/24 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -4
.نگردیده است

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
******** 

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروز رسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,517,779,200(یک میلیارد و  پانصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 225.86  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/22802 بدوي استادسرا 
کوچه 8
  متري

1-2-10011-20-1-0-0 126
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 33,230,400(سی و  سه میلیون و  
دویست و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.78  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 99 مورخ 96/08/03 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

مسکونی و بازیربناي 658.08 مترمربع بوده که مورخ 96/11/28 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 35.91 مترمربع که از بابت اضافه بنا به سطح 31.32 مترمربع  -1
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده براین اساس داراي مابه التفاوت 

.به سطح 4.59 مترمربع میباشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 44.87 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 65.38 مترمربع (هر طبقه 32.69 مترمربع)-3
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 111.02 مترمربع-4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 14.85 مترمربع -5

به سطح 4.93 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع در  -6
زیرشیروانی

داراي کسري فضاي باز به سطح 21.46 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح تقریبی 3 
.مترمربع میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

126
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,007,028,800(دو میلیارد و  هفت میلیون و  بیست و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 205.96  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/22807 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی   
گلستان4

1-1-10062-19-1-0-0 126
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 259 مورخ 
95/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل  4 واحد مسکونی و اباري در زیرشیروانی  

کالً با زیر بناي 673.58 مترمربع می باشد و در مرحله اجراي فنداسیون با اضافه بنا بسطح 
39.08 مترمربع داراي سوابق پرداخت جریمه بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم دریافت 
نموده است حال با توجه به ادامه عملیات در مرحله شروع نازك کاري و با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به قبل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 0.45 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم  -

. احداث دو باب انباري در همکف که بسطح 7.56 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  154.52 مترمربع ( هر طبقه 38.63  -

مترمربع )
کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 4.17 مترمربع ضمنا بسطح 2.03 مترمربع مازاد بر تراکم  -

.  بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیر شیروانی دارد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.85 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 36 مترمربع (هر طبقه 9 مترمربع)
رعایت پارکینگ می گردد ضمنا  افزایش عرض درب هاي پارکینگی منجر به حذف پارك  -

. حاشیه اي نگردیده است
 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات است
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه درخواست صدور گواهی عدم 

خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

126
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,185,408,000(یک میلیارد و  

یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 117.6  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 1/97/22827 بدوي کاکتوس   
بن بست 

  یاس

1-1-10202-92-1-0-0 126
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 115 مورخ 
1396/08/20 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 556/55 متر مربع 
صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبالv بابت اضافه بنا در همکف  
بمساحت  34/78 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/25 و متعاقب 

.آن پروانه مرحله دوم بشماره 321757 مورخ 1396/11/25 دریافت نموده اند
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه موارد زیر گزارش میگردد

کاهش بنا در همکف بمساحت 0/25 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 103/59 متر مربع (هر طبقه 34/53 متر مربع)-2

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/44 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/43 متر مربع و طبقات -4

بمساحت 11/58 متر مربع (هر طبقه 3/86 متر مربع)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/22827 مورخ 1397/06/24 

.میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)

126
7

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سیدمهدي ضیاء ضیابري 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 

2.4 مترمربع، اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 0.51 مترمربع، تبدیل راه پله به 
بناي مفید در طبقات هر یک به مساحت 0.46 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 30,542,400(سی میلیون و  پانصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.09  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/22846 بدوي رشتیان   
48(بن 

بست)کوي 
هاشمی

1-2-10230-8-1-0-0 126
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و داراي پروانه ساختمانی به شماره 125 
مورخ 96/09/08 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 520.23 

مترمربع می باشد. قبالً  در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به 
سطح 3.3 مترمربع بوده که در حد 5 درصد زیربناي مجاز بوده با ضریب 3 برابر پرداخت 

نموده و پروانه مرحله دوم صادر گردید. عملیات ساختمانی در مرحله ناز ك کاري بوده که به 
:استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 2.4 متر مربع که قبالً از بابت 3.3 متر مربع داراي سوابق  -1
پرداخت می باشد ( 0.9 متر مربع اضافه پرداختی دارد.)

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 7.2 متر مربع ( هر طبقه 2.4 متر مربع) -2
اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 0.51 متر مربع -3

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول الی  -5
سوم جمعاً بسطح 1.36 متر مربع ( هر طبقه 0.46 متر مربع)

.رعایت پارکینگ می گردد
رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد.ضمنا خالف صورت گرفته کمتر از 5 درصد زیر بناي 

.مجاز پروانه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

126
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد(طبقه چهارم) راي به جریمه به مبلغ1,490,328,000(یک 

میلیارد و  چهارصد و  نود میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 177.42  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/02/29 1/97/22847 بدوي صفاري   
مویدي

1-2-10049-12-1-0-0 126
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات(اول الی سوم) راي به جریمه به مبلغ710,791,200

(هفتصد و  ده میلیون و  هفتصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد

جریمه 94.02  2.25
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 136مورخ 96/09/27
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل  3 واحد مسکونی کالً با زیر 
بناي  660.07 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 

خارج از تراکم اقدام به احداث نموده اند . الزم به ذکر است که قبال در مرحله  اتمام 
فونداسیون و میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف  داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از 
طول 60%  به مساحت 30.50 مترمربع در همکف بوده و پس از پرداخت مبلغ جریمه پروانه 

 . مرحله دوم دریافت نموده اند
حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت  وشروع آجرچینی  طبقات و فاقد سربندي 
می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به پروانه تا این مرحله 

.:بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف چسبیده به اعیان بصورت سرویس بهداشتی بسطح 1.80 مترمربع  -1

 مازاد بر تراکم
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  89.64 مترمربع ( هر طبقه  29.88  -2

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 177.42مترمربع کال مازاد بر تراکم-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 4.38  -4
مترمربع (هر طبقه 1.46 مترمربع )

با توجه به احداث طبقه مازاد ، افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از سه به 4 واحد  که  -5
 . رعایت پارکینگ گردیده است

. اجراي درب هاي پارکینگی طبق ضابطه پروانه الزامیست -6
. رعایت فضاي باز نمی گردد و بسطح 10.40 مترمربع کسري فضاي باز دارد- 7

رعایت فضاي سبز نمی گردد و بسطح 4.82 مترمربع کسري فضاي سبز دارند . ضمنا - 8
.اجراي باقیمانده فضاي سبز  تا مرحله پایانکارطبق نقشه الزامیست

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و حالیه درخواست گواهی عدم  
.خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

126
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سعید خانعلی پور چناررودخانی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 58.7 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 345156000(سیصد و  چهل و  پنج 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 58.7  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/22890 بدوي سعدي   
یوسف نژاد

1-2-10313-21-1-0-0 127
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 127 مورخ 96/09/12
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 514.38 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 11.15مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 41.67 مترمربع ( هر طبقه 13.89 مترمربع ) -
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح  8.94 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.05 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 4.83 مترمربع

.رعایت پارکینگ می گردد -
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند 

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مرتضی و نبی اله زرندیان در 
خصوص توسعه بناي تجاري محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي 

مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص توسعه بناي تجاري به مساحت 2/90 متر مربع راي به جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 28710000(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  

ده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 2.9  3
 

3300000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/02/29 1/97/22938 بدوي بلوار معلم  
خ 25 متري 

شهید 
حسین 
آرمیده 
روبروي 

ساختمان 
 آریا

1-2-10054-154-1-0-0 127
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد . 

جریمه 25  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/29 1/97/22938 بدوي بلوار معلم  
خ 25 متري 

شهید 
حسین 
آرمیده 
روبروي 

ساختمان 
 آریا

1-2-10054-154-1-0-0 127
1

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مرتضی و نبی اله زرندیان محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 109/42 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

722172000(هفتصد و  بیست و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 109.42  2
 

3300000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/191مورخ 96/12/05 به صورت 3 طبقه در یک واحد مسکونی بر 
روي یک واحد تجاري و بازیربناي 366.20 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
تبدیل اسکلت بتنی به فلزي

اضافه بنا درهمکف به سطح 1.81 مترمربع -1
توسعه بناي تجاري به سطح 2.90 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.59 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3.06 مترمربع-4

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 44.54 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 44.54 مترمربع-6

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم و سوم به سطح 6 مترمربع  -7
 (هر طبقه 3 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.88 مترمربع -8
.با توجه به افزایش متراژ واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,295,201,600

(دو میلیارد و  دویست و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  یک هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 

نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 
تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 228.52  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/22963 بدوي 0-0-1-19-10108-1-1 گلسار 122  127
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخ 1396/07/02 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 980.15 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 27.29 مترمربع داراي سوابق درواحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 321283 مورخ 
.1396/12/13 صادر گردیده است

حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 14.83 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 217.55 مترمربع ( هر طبقه 43.51  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.41 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 2.25 متر مربع ( هر طبقه 0.45 
متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 5.16 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 1.15 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز باتوجه به عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نگردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

127
2

در خصوص تخلف ساختمانی خانم هاجر آصف موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 78.96 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 464,284,800(چهارصد و  شصت و  چهار میلیون و  

دویست و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 78.96  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/06/03 1/97/22965 بدوي علی آباد  
کوچه 

مرادیان 
کوچه 
ایروانی

1-2-10206-25-1-0-0 127
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 121 مورخ 1396/09/07 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 572.71 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 322755 در مرحله اتمام 
فونداسیون به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 20.03 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 2.15 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 66.54 مترمربع ( هر طبقه 22.18 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.38 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.89 متر مربع ( هر طبقه 2.63
 متر مربع )

.ضمناً  زیر شیروانی به سطح 37.57 مترمربع کاهش یافته است
تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده و پارکینگهاي مازاد بر نیاز در زمان پایانکار قابل 

.بررسی خواهد بود
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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 درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 567.88 مترمربع رأي 
بدوي عیناً تأئید می گردد.

سایر 567.88  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/22976 تجدید 
نظر

0-0-1-22-10004-1-1 گلسار 91  127
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1491504000(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  یک میلیون و  پانصد و  
چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 177.56  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 173 مورخ 
1395/12/25 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 934/25 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله اجراي ستون طبقه 
.چهارم (بتن ریزي انجام شده)میباشد

توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 8/31 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
.تجدید نظر بشماره 1/96/21302 مورخ 1396/08/10 و پرونده در واحد خالف میباشند

:حالیه طبق پالن معماري ارائه شده داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 13/68 متر مربع (بمساحت 2/65 متر مربع در حد شمال (در -1

محوطه 2 متر حیاط خلوت) و بمساحت 12/80 متر مربع در حد جنوب بصورت احداث 
سایبان (همکن با سازه اصلی) جهت تأمین پارکینگ میباشد.)

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 141/28 متر مربع (هر طبقه 35/32 متر مربع)-2
توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور در هر طبقه بمساحت 12/80 متر مربع بصورت 

.احداث کنسول در محوطه (حیاط حد جنوب) میباشد
الزم به ذکر است که با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه 

مرحله دوم زیربناي مجاز پروانه در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 567/88 متر مربع به 
.کمیسیون اعالم میگردد

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 22/60 متر مربع -3
(هر طبقه 4/52 متر مربع)

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
همچنین درخصوص تعداد واحد هاي مسکونی پس از آجر چینی و مشخص شدن معماري 

.داخلی متعاقباv اظهار نظر میگردد
ضمناv ملک مذکور داراي درخواست شکایت پالك مجاور درخصوص احداث کنسول در حد 

.شمال و جنوب میباشند
حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره شهرداري درخواست کارشناسی و بررسی تخلفات 

.صورت گرفته را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 

لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقه اول الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 505,605,600(پانصد و  پنج میلیون و  ششصد و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 105.09  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/23026 بدوي بلوار  
انصاري 

کوي امام 
رضا(ع) 

 ك3

1-1-10500-63-1-0-0 127
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 148 مورخ 1396/10/11 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1120/2 متر 

 مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
.اضافه بنا در همکف بمساحت 4/40 متر مربع داراي سوابق پرداخت خالف میباشند 

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 0/88 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 45/12 متر مربع (هر طبقه 11/28 متر مربع)-2
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 6/68 متر مربع (راهرو و راه پله بمساحت 12/35 -3

متر مربع کاهش یافته است.)
توضیح اینکه بمساحت 1/01 متر مربع از انباري هاي احداثی بیش از 5 متر مربع میباشند که 

.در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/89 متر مربع و طبقات -4

بمساحت 42/52 متر مربع (هر طبقه 10/63 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد-5

کسري پارکینگ ندارند.(پارکینگ هاي شماره 8 و 9 (مازاد)بصورت تزاحمی)
بمساحت 45/32 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -6

.نگردیده ولی در نقشه ها لحاظ گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) ******

127
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی و اضافه 
بناي طبقه سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 28644000(بیست و  هشت میلیون 

و  ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 17.05  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/10/08 1/97/23033 بدوي گلسار خ  
140 بعداز 
بیمارستان 

گلسار

1-1-10187-41-1-0-0 127
6

شهرداري کالنشهر رشت
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
295 مورخ 1394/12/24 به صورت 3.5 طبقه در 1 واحد مسکونی با زیربناي کل 763.8 

مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 309353 مورخ 1396/03/30 در مرحله سقف اول 
:صادر گردیده است. الزم به توضیح است مجدداً از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
کاهش بنا در همکف و اول و دوم هرکدام به سطح 0.3 مترمربع ( جمعاً به سطح 0.9  -1

مترمربع )
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 66 مترمربع -2

ضمناً  در اجرا قسمت زیر شیروانی شامل اطاقک آسانسور و راه پله به بام حذف گردیده 
.است

.رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد
.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده 
:داراي مغایرتهاي همزمانساز نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 0.22 مترمربع -
تبدیل قسمتی از پیلوت به اطاق ورزش به سطح 26.73 مترمربع که با توجه به نامه  -

معاونت شهرسازي به شماره ش ر - 200157 - 1396 مورخ 1396/10/06 تخلف محسوب نمی 
.گردد

الزم به توضیح است به سطح 16.83 مترمربع داراي مازاد تراکم زمان پروانه ( تبصره 7 )  -
.می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

127
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي عباس معاف رودپیش موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقه اول و دوم و احداث یک طبقه مازاد در 
طبقه سوم جمعاً بمساحت 92.44 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 501487000(پانصد و  یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هفت هزار ) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 92.44  1.75
 

3100000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/24 1/97/23039 بدوي طالقانی  
صفاري دوم 
نکیسا-بن 
بست قامتی

1-2-10057-38-1-0-0 127
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 126 مورخ 1395/12/21به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 227.07 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله ستون 
گذاري طبقه همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 15.01 مترمربع داراي سوابق در 

واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 1396/09/26 می 
 .باشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلف جدید به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 30.02 مترمربع ( هر طبقه 15.01 مترمربع ) -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به سطح 62.42 مترمربع-

الزم به توضیح است ساختمان فوق در مجموع به صورت یک واحد مسکونی بوده و برابر 
.ضوابط نیاز به 2 پارکینگ دارد که فعالً تامین گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( 
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات و توسعه انباري زیرشیروانی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 680760000
(ششصد و  هشتاد میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.1  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/23102 بدوي پستک  
استاد معین 
ك 16 ك 

دوم

1-1-10438-29-1-0-0 127
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 126 مورخ 
1396/09/11 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 851/52 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در سفت کاري میباشد که 
 قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 25/98 متر مربع

.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/11/07 و پرونده در واحد خالف میباشند 
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 0/77 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 80/25 متر مربع (هر طبقه 26/75 متر مربع)-2

توسعه زیرشیروانی (انباري) بمساحت 0/08 متر مربع-3
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ********

127
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 517372800(پانصد و  هفده میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 76.99  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 1/97/23106 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
-گلسار 4

1-1-10062-6-1-0-0 127
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که  
براي آن پروانه مرحله اول  به شماره 124مورخ 1396/09/08 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 515.89 مترمربع  صادر گردیده است و متعاقب آن از بابت اضافه 

بنا در همکف و در مرحله اتمام فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 5.11 
مترمربع ( کمتر از 5% ) داراي سوابق و متعاقب آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم به 

شماره 325098 مورخ 1396/12/28 می باشد و دوباره از بابت  احداث و در مرحله اتمام 
 اسکلت و سربندي با گزارش کارشانسی زیر داري سوابق می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت  11.77 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  16.88 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 16.88 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 16.88 مترمربع -4

. کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 2.55 مترمربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف   -6
و طبقات به مساحت  14.58 مترمربع .( همکف 3.21 مترمربع و طبقات 11.37 مترمربع .( هر 

طبقه 3.79 مترمربع .))
.درب سواره رو  فعال نصب نشده است و اظهار نظر در مورد پارکینگ متعاقبا اعالم می گردد 
عرض قسمتی از حیاط خلوت حد جنوبی کمتر از دو متر می باشد که در از آن قسمت راه پله 

و آسانسور عبور نموده است و فعال در این مرحله به دلیل عدم دیوار چینی فاقد پنجره به 
.سمت حیاط خلوت می باشد

.تا این مرحله داراي سوابق می باشد و حالیه ساختمان درمرحله بهره برداري می باشد 
از بابت افزایش  عرض درب سواره ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

127
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  طبقات راي به جریمه به مبلغ2,436,613,200(دو میلیارد و  چهارصد و 

 سی و  شش میلیون و  ششصد و  سیزده هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 414.39  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 1/97/23245 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی - 
انتهاي 

 گلستان 3

1-1-10062-64-1-0-0 128
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی مرحله دوم  به شماره  63 مورخ  96/6/21 با زیر بناي کلی 1670.05 مترمربع 

.صادر شده است
الزم به ذکر است که ملک فوق الذکر داراي پروانه احداث بناي مرحله اول با مساحت 

1624.85 مترمربع بوده است که از بابت اضافه بنا در همکف درمرحله اجراء ستون همکف به 
مساحت 45.20 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 1/96/17193 مورخ 

.1396/09/04 و مبنی بر صدور جریمه می باشد
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه 

 : التفاوت در همکف و طبقات و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 5.84 مترمربع -1

کاهش سطح سایبان در همکف به مساحت 5.82 مترمربع .( داراي سایبان در زمان  -1-1
پروانه به مساحت 16.73 مترمربع می باشد.)

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 81.71 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 81.71 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 81.71 مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 81.71 مترمربع -5
. اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 81.71 مترمربع -6
. کاهش سطح زیرشیروانی به مساحت 3.59 مترمربع -7

.کسري پارکینگ ندارد ولیکن فعال  درب هاي سواره رو نصب نشده است
.فضاي سبز و فضاي باز تامین می گردد

.مراتب جهت صدور دستور  تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي سید احمد سیداحمدي نسبت به راي بدوي شماره 
1/96/21908صادره از شعبه دو کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که از سوي شعبه 

13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970903301518 مورخ 
97/05/01ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به 

این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان، پس از 
بررسی مجدد پرونده به نظر می رسد ضرورتی به قلع و تخریب بنا وجود ندارد 

،بنابراین باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها حکم به پرداخت 3 برابر ارزش 
معامالتی و جریمه به مبلغ 1,623,182,400(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  سه 

میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال براي مقداراضافه بناي همکف 
و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید صادر و اعالم می گردد.

جریمه 161.03  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 1/97/23329 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار -  
 خیابان 96

1-1-10049-7-1-0-0 128
1

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي سید احمد سیداحمدي نسبت به راي بدوي شماره 
1/96/21908صادره از شعبه دو کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که از سوي شعبه 

13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970903301518 مورخ 
97/05/01ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به 

این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان، پس از 
بررسی مجدد پرونده به نظر می رسد ضرورتی به قلع و تخریب بنا وجود ندارد 

،بنابراین باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها حکم به پرداخت 0.5 برابر ارزش 
معامالتی و جریمه به مبلغ 118893600(یکصد و  هجده میلیون و  هشتصد و  نود و  

سه هزار و  ششصد) ریال براي مقداراضافه بنا(تراکم اعطایی) صادر و اعالم می گردد.

جریمه 70.77  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
احداث بنا به شماره 464 مورخ 94/12/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

. در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 459.96 مترمربع می باشد
از بابت  توسعه بنا در همکف و طبقات و تبصره ماده 7 و کاهش مساحت راه پله و افزایش آن 

به بناي مفید در همکف و طبقات  در مرحله سفت کاري داراي سوابق گزارش کارشناسی 
قبلی و آراي کمیسیون ماده صد ( بدوي و تجدید نظر ) مبنی بر صدور جریمه و به شرح زیر 

 :می باشد

. اضافه بنا درهمکف به سطح 39.78 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 119.22 مترمربع (هر طبقه 39.74 مترمربع)-2

. کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.50 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.53  -4

. مترمربع (هر طبقه 0.51 مترمربع)
داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 70.77 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5

توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

.حذف سایبان در همکف به سطح 8.5 مترمربع
. کاهش واحدها از 3 به 2 واحد مسکونی

. کاهش در زیرشیروانی به سطح 0.11 مترمربع
. .رعایت پارکینگ میگردد

.پارکینگهاي 1و2 در تزاحم با یکدیگرند
داراي 0.30 مترمربع مازاد برتراکم ناشی از افزایش سطح انباریها در زیرشیروانی بیش از 5 

.مترمربع-اخذ عوارض درآمدي
از بابت گزارش کارشناسی فوق الذکر داراي سوابق و پرداخت عوارض و همچنین داراي 

..گواهی عدم خالف به شماره 315271 مورخ 1396/12/28 می باشد
حالیه با توجه به شکایت متقاضی و راي صادره در دیوان عدالت اداري و الزام کمیسیون به 

.رسیدگی مجدد ، مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

128
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي ابراهیم دوستدار اسدي 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا پنجم، توسعه 
تجاري، توسعه بالکن تجاري و...8 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 8 واحد کسري 

پارکینگ تجاري، افزایش تعداد واحد از 9 به 18 واحد مسکونی با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن، گزارش شهرداري مبنی بر عدم رعایت 
اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر صحت دانسته مع الوصف، به 

استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به تخریب و اعاده به مدلول پروانه 
صادر و اعالم می دارد.   

سایر 1962.03  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/23415 بدوي معلم   
اصالت

1-2-10053-28-1-0-0 128
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 197 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 5 طبقه بر روي 4 واحد تجاري بهمراه بالکن در 9 واحد 

مسکونی بانضمام زیرزمین با زیربناي 1837/12 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد که قبالv بابت اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 37/65 

.متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/11/28 میباشند
: همچنین داراي سوابق گزارش بصورت

((1-کاهش بنا در زیرزمین نسبت به سوابق بمساحت 4/01 متر مربع
اضافه بنا در همکف بمساحت 83/52 متر مربع-2

 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 78/2 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-3
توسعه بالکن بمساحت 236/28 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 829/24 متر مربع (هر طبقه 207/31 متر مربع)-5
 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 315/63 متر مربع-6

توسعه راه پله به بام بمیزان 7/58 متر مربع-7
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 3/24 متر مربع -همکف -8

 بمساحت 8/34 متر مربع
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 18 واحد-9

تعداد 8 واحد کسري پارکینگ تجاري و 8 واحد کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به -10
پرداخت 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه)

ضمنا شیب رمپ 33% میباشد که در زمان پایانکار و پایان عملیات اجرایی قابلیت بررسی 
.مجدد را دارند

حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به تصمیم کمیسیون درخواست 
.بررسی کسري پارکینگ با فرض اعاده واحد هاي مسکونی به وضع سابق را دارند

توضیح اینکه با فرض اعاده واحد هاي مسکونی از 18 واحد به 9 واحد تعداد 6 واحد کسري 
پارکینگ خواهند داشت.(به ازاي هر واحد 2 پارکینگ مورد نیاز بوده (واحد هاي مسکونی 

بیش از 180 متر مربع))
(وضع موجود 3 جفت پارکینگ براي 3 واحد مسکونی و مابقی واحد ها (6 واحد) هر کدام 

بصورت یک پارکینگ بدون تزاحم)))
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

************
بابت موارد 1 تا 10 داراي رأي تجدید نظر کمیسیون بشماره 1/98/29849 مورخ 

.1398/05/08 و پرونده در واحد تخلفات میباشند
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد.(بروزرسانی)

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بنا همکف و طبقات و 
تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 115953600(یکصد و  
پانزده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.51  1
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/06/24 1/97/23427 بدوي علی اباد   
حسینی(سع

ادت)

1-2-10200-4-1-0-0 128
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 68.35  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/175 مورخ 
1396/11/19 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 371/7 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري میباشد
توضیح اینکه قبالً در مرحله  اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف بمساحت حدود 
2/44 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح  7/32 متر مربع (هر طبقه 2/44 متر 

.مربع) و در حد 5 درصد زیر بناي مجاز داراي سوابق پرداخت خالف میباشند
:حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 7/84 متر مربع (هر طبقه 1-1/96
 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/72 متر مربع و در -2
طبقات بمساحت 19/95 متر مربع (هر طبقه 6/65 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-3

توضیح اینکه با توجه به افزایش تعداد واحد مساحت واحد مسکونی در طبقه سوم به کسر 
اضافه بنا 68/35 متر مربع میباشد.(کد 33)

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

128
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 817387200(هشتصد و  هفده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هفت 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 81.09  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/10/22 1/97/23457 بدوي گلسار 
استاد  معین 

 بن بست

1-1-10124-625-1-0-0 128
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 
242 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت با شیروانی  شامل 3 واحد مسکونی 
با زیربناي 530.70 مترمربع میباشد در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون و میلگرد انتظار 
ستون هاي همکف از بابت افزایش بنا در همکف بسطح 10.22 مترمربع داراي سوابق پروانه 
مرحله دوم به شماره 315364 مورخ 96/12/28 می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله 
سفت کاري بوده تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 2.78 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 32.73 متر مربع ( هر طبقه 10.91 متر  -2
مربع)

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مشمول تراکم در همکف بسطح  -3
14.57 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 7.74 متر مربع ( هر طبقه 2.58 متر 

مربع)
 احداث اتاق ورزش در زیر شیروانی بسطح 23.27 متر مربع -4

داراي کسري فضاي سبز بسطح 10.18 متر مربع و کسري فضاي باز بسطح 5.68 متر مربع  -5
.می باشد

.رعایت حداقل پارکینگ گردیده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به اینکه تاسیسات و البی زیر راه پله همکف احداث گردیده لذا مساحت ان جز  ***
کاهش راه پله نبوده و در ردیف 3 کاهش راه پله در همکف از 14.57 به 2.16 متر مربع اصالح 

.می گردد که 12.41 متر مربع اضافه محاسبه شده است
ضمناً با توجه به اصالحیه نقشه برداري و عدم اجراي قسمتی از سایبان اضافه بنا در همکف 
از 2.78 به 0.69 متر مربع کاهش می یابد (قبالً  بسطح 2.09 متر مربع اضافه محاسبه شده 

است)
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدپوررحمان موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 253.51 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1703587200(یک میلیارد و  هفتصد و  سه 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 253.51  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/23466 بدوي علی آباد- 
مسجد 

هاشمی- 
خیابان 
بعثت- 

کوچه نبوت 
9 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 145 مورخ 1396/10/04 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1156.34 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 48.57 مترمربع داراي سوابق در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد و براي آن پروانه مرحله 
.دوم به شماره 323948 مورخ 1396/12/28 صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.44 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 234.2 مترمربع ( هر طبقه 58.55  -

مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 24.81 مترمربع -

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.87  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.6 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 13.4 

متر مربع ( هر طبقه 3.35 متر مربع )
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و انباري زیرشیروانی و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

3882312000(سه میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و  دوازده هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 385.15  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/23468 بدوي گلسار خ  
97 

1-1-10011-12-1-0-0 128
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  
42-96/05/26 بصورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی با زیربناي کل 962.12 

مترمربع  وپروانه مرحله دوم بشماره 319498مورخ96/12/28 با زیربناي 1012.73 مترمربع 
..صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده داراي 
:.افزایش بنا درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنا درهمکف بسطح 2.99مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1-4هرکدام بسطح 57.94 مترمربع که جمعآ بسطح 2-231.76

 مترمربع
 افزایش بنا در طبقه 5  بسطح 131.07مترمربع-3

 کاهش راه پله و افزدون به بناي مفید در همکف بسطح 1.53مترمربع-4
 کاهش راه پله و افزدون به بناي مفید درطبقه پنجم  بسطح 2.09 مترمربع-5

افزایش بنا در انباري زیرشیروانی بسطح 6.37 مترمربع-6
 افزایش انباري برخلف ضوابط سطح انباري در زیرشیروانی بسطح 9.34 مترمربع-7

.مشومل نما ومنظر میگردد-8
.مشمول تبصره 7سقف تراکم نمیگردد-9

با توجه به عرض ورودي دو ستون در دوطرف راه پله پارکینگ هاي شماره 3 و4 و عدم -10
فاصله 2.50 متر لذا با توجه ضوابط پارکینگی و عدم آمادگی کف سازي امتحان عملی 

درهنگام پایانکار الزامی و تصمیم نهائی درخصوص  کسري پارکینگ متعاقبآ و قبل از صدور 
..پایانکار اعالم خواهد شد

 ..حالیه تقاضاي  صدور عدم خالفی رادارند
مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد.***طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی باتمام 

 **..رسیده است
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رحمان فرضی کویخی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 52.56 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 353,203,200(سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  

دویست و  سه هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 52.56  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/04/16 1/97/23497 بدوي گلسار کوي  
ولیعصر بن 

بست 2 
همکف

1-1-10195-17-1-0-0 128
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 210 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 505.5 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 322516 مورخ 1396/12/26 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حداسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف و اول جمعاً  به سطح 5.68 مترمربع ( هر کدام به سطح 2.84 مترمربع  -

(
توسعه استخر به صورت تبدیل پیلوت به سطح 24.69 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 20.82 مترمربع -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به سطح 107.16 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی به سطح 0.45 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.77 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 6.28 

متر مربع ( هر طبقه 3.14 متر مربع )
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,266,720,000(یک میلیارد و  

دویست و  شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 188.5  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 1/97/23509 بدوي صفاري   
پامچال

1-2-10084-129-1-0-0 128
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 161مورخ 96/10/25 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 718/35 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف  با احتساب سایه کنسول بمساحت 32/9 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 155/6 متر مربع (هر طبقه 38/9 متر مربع)-2

کاهش راه پله به بام بمیزان 9/51 متر مربع-3
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو احداث نگردیده
و طبق پالن معماري ارائه شده در حد غرب داراي 3 درب سواره رو مجموعاv به عرض 10/60 

متر میباشند که طبق ضوابط مجاز به تأمین 3 درب حداکثر به عرض 9 میباشد.(یکواحد 
کسري پارکینگ درآمدي دارند.)

همچنین در زمان پروانه در حد جنوب و غرب پارك حاشیه اي تأمین گردیده ولی وضع 
.موجود طبق نقشه ارائه شده فقط در حد جنوب پارك حاشیه اي تأمین میگردد

.و بمساحت 38/64 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند
(فضاي سبز در نقشه ها جانمایی گردیده ولی تاکنون اجرا نگردیده است.)

همچنین قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 28/19 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي 
مورخ 1396/11/29  و متعاقب آن پروانه مرحله مرحله دوم بشماره 325269 مورخ 

.1396/12/26 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

128
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 789,196,800(هفتصد و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  نود و  شش 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 117.44  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/21 1/97/23548 بدوي بلوار قلی  
پور نامجو 6

متري

1-1-10386-16-1-0-0 128
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره  120مورخ 96/09/07
بصورت 3 طبقه روي پیلوت بازیربناي 517.65 مترمربع و پروانه مرحله دوم بشماره 325403

.. مورخ 96/12/28 با زیربناي کل بسطح 523.95 مترمربع صادرگردیده است
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه 

معماري ونقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد برتراکم وخارج ازطول%60 
:.درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنادرهمکف  بسطح 12/12 مترمربع-
افزایش بنا در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 22.27 مترمربع که جمعا بسطح 66.81مترمربع-

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 8.81مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید درطبقات1-3 هرکدام  بسطح 9.90مترمربع که -

جمعآ بسطح 29.70مترمربع
 کاهش راه پله به بام بسطح 7.03مترمربع-

..مشمول نما ومنظر میگردد.. تاکنون نماسازي اجرا نشده است-
.رعایت پارکینگ براساس تعداد واحد مسکونی پروانه صادره میگردد-

..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی رادارند
/.مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

128
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حسب بررسی محتویات پرونده به استناد ماده 32 قانون تاسیس و اداره مدارس و 
مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

سایر 688  0
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1397/03/01 1/97/23573 بدوي  
گلسارvخیابا

  ن 109

1-1-10029-7-1-0-0 129
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ش فنی :963سال 66. ش درامد: 7888

حسب بررسی محتویات پرونده به استناد ماده 32 قانون تاسیس و اداره مدارس و 
مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

سایر 138.22  0
 

850000  , 1390 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1397/03/01 1/97/23574 بدوي طالقانی  
صفاري دوم 

حجتی

1-2-10057-42-1-0-0 129
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی قدیمی مشتمل بر سرویس بهداشتی جدا 
ساز که تا این مرحله داراي بالمانع به شماره 1/33/279375 مورخ 1395/10/25 می باشد و 

در حال حاضر به صورت مهد کودك مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به توضیح است 
متقاضی مبادرت به احداث یک باب اتاق  بدون مجوز به مساحت تقریبی 55.60 مترمربع با 
قدمت سال 1396 و همچنین مبادرت به احداث سایبان بدون مجوز به مساحت 9 مترمربع 
نموده که حالیه طی بازدید مجدد متقاضی نسبت به تخریب بناي احداثی و سایبان اقدام 

نمودند. ضمناً داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 0.80*1.50 ) می باشد. مراتب جهت پاسخ به 
 .نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/07/12 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

129
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات دوم تا چهارم و اضافه بنا بصورت راه پله به بام  
با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 501681600(پانصد و  یک میلیون 

و  ششصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 66.36  2.25
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/23584 بدوي بلوار شهید  
انصاري(مهر 

ایین)  
ولیعصر

1-1-10256-7-1-0-0 129
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه پنجم به مساحت 17.09مترمربع  با ضریب 2.25

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 129,200,400(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  
دویست هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.و بابت 

27.65 مترمربع عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم  باستناد تبصره یک ماده صد 
بدلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازي ، راي به اعاده به وضع قبل ( زمان پروانه ) صادر 

می گردد . 

جریمه 44.74  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 21,638,400(بیست و  یک میلیون و  ششصد و  سی و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.22  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

در خصوص     262.44   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 262.44  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 251 مورخ 94/12/12 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 9 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1309.30 مترمربع میباشد که مورخ 95/11/24 تمدید گردیده است. از 
بابت اضافه بنا در مرحله سقف اول داراي سوابق در واحدجلوگیري از تخلفات ساختمانی و 
راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد. حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -
مفید به سطح 3.71 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 3.02 

مترمربع میباشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -

مفید به سطح 2.99 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 0.20 
مترمربع میباشد

اضافه بنا در طبقه دوم و سوم به سطح 34.18 مترمربع (هرطبقه 17.09 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله وافزایش آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 5.98 مترمربع  -

(هرطبقه 2.99 مترمربع)
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 17.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 44.74 مترمربع  (که از این مقدار 27.65 مترمربع عدم  -
رعایت عقب سازي میباشد)

اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 9.11 مترمربع -
افزایش واحدهاي مسکونی از 9 به 10 واحد مسکونی که مازاد برتراکم ناشی از آن (با توجه به 

کاهش واحدها درطبقه اول و دوم و افزایش واحدها در سایر طبقات ) 262.44 مترمربع 
.میباشد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 34.44 مترمربع و در طبقات به سطح 199.30  -
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد و از این بابت داراي راي 
.کمیسیون ماده صد میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات مستنداً به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.25

برابر ارزش آن نسبت به مساحت 188.07 مترمربع به مبلغ  789894000(هفتصد و  
هشتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 188.07  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23598 تجدید 
نظر

گلسار  
پستک 8 

متري
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در خصوص اعتراض خانم معصومه طیارپور و شرکاء نسبت به راي شماره 1.96.22893 
مورخ 96.11.29  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 50 مترمربع به مبلغ  252000000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 178.88  2.25
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  173 مورخ  92/7/2 با زیر بناي کل  591.8 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 44.13 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 132.39مترمربع ( هر  -3

طبقه 44.13 متر مربع)
حذف انباري در  زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 178.88متر مربع در طبقه  -4

چهارم
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  11.55 متر مربع ( طبقه اول 3.93 متر 
مربع و طبقات دوم و سوم هر کدام 3.81 متر مربع )

تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که با توجه به اینکه داراي 2  -6
واحد دوبلکسی با مساحت مفید  بزرگتر از 180 متر مربع می باشد لذا 2 واحد اخیر هر کدام 

نیاز به 2 واحد پارکینگ داشته که می توانند با تزاحم نیز باشند. در مجموع 6 واحد 
پارکینگ  مورد نیاز بوده که در حال حاضر 4 واحد پارکینگ  تامین نموده که با توجه به 

اینکه 2 به 2 در تزاحم می باشند لذا هر جفت آن مورد قبول جهت واحد هاي بزرگتر از 180 
.متر مربعی بوده و براي 2 واحد دیگر دو واحد کسري پارکینگ دارد

:ضمناً
.در هنگام صدور پروانه  از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند /--

انباري در زیر شیروانی بسطح 25.8 متر مربع حذف گردیده است /--
مساحت راه پله به بام بسطح 5.64 متر مربع کاهش یافته است و راه پله به بام بصورت  /--

.فلزي اجرا گردیده است
.مساحت حفره ها ي راه پله در واحد هاي دوبلکسی جز زیر بنا لحاظ گردیده است /--

دیوار حائل مطابق دیتایل زمان پروانه اجرا نگردیده و بصورت برگشت لبه به سمت باال  /--
.حدود 50 سانتی متر ( اصطالح رایج ژاپنی) و فقط به سمت حیاط اجرا گردیده است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
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.گردد
عملیات به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد. جهت بروز رسانی ***

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 359100000(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد هزار ) ریال 

در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 213.75  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23606 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي 

 خیابان 164
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2/5  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 1,273,188,000(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  
سه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 151.57  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  614 مورخ  91/12/24 با زیر بناي کل  1398مترمربع در 5.5 طبقه و در 10 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 13.14 مترمربع -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 13.14مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 85.92 مترمربع (  -3

هر طبقه 28.64 متر مربع) که از این مقدار بسطح 1.24 متر مربع در هر طبقه دوم الی چهارم 
 بصورت پیشرفتگی به سمت حریم 45 متري فضاي سبز حاشیه رودخانه که طبق خط پروژه 

.11 مورخ 96/8/22 پیشرفتگی داخل حریم رودخانه نمی باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 30.81 متر مربع که بسطح 0.66 متر  -4
مربع بصورت پیشرفتگی به سمت حریم 45 متري فضاي سبز حاشیه رودخانه می باشد. 
ضمناً بسطح حدود 7 متر مربع راه پله طبقه پنجم  بر خالف نقشه هاي پروانه اولیه در 

.محدوده 2 متر عقب سازي احداث شده است
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید  در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 7.6 متر مربع ( هر طبقه 1.9 متر مربع ) 

و در طبقه پنجم بسطح 0.96 متر مربع
در هنگام صدور پروانه  بسطح 213.75 متر مربع در از تراکم اعطایی خارج از 25 درصد   -6

استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.تعداد واحد ها از 10 واحد به 5 واحد مسکونی کاهش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
ضمناً راه پله به بام بسطح 9.83 متر مربع کاهش یافته است. جهت کنترل رعایت حریم  /--

45 متري رودخانه نیاز به اظهار نظر واحد نقشه برداري و خط پروژه می باشد. *** به 
.استناد خط پروژه 11 مورخ 96/8/22 رعایت حریم 45 متري رودخانه گردیده است

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم سیده راضیه حامی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 3.31 مترمربع، اضافه بنا 

در طبقات اول تا پنجم هر یک به مساحت 33.74 مترمربع، توسعه راهرو در 
زیرشیروانی به مساحت 4.16 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,775,793,600(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  نود 
و  سه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 176.17  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/23612 بدوي گلسار  
خ122 ك 

بهار

1-1-10085-10-1-0-0 129
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 139 مورخ 
1395/12/25 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

.با زیربناي 1012/26 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت حدوداv 10/38 متر مربع و بناي خارج از 

تراکم (همزمانساز) بمساحت 7/32 متر مربع بدلیل حذف سایبان داراي رأي کمیسیون 
.بدوي مورخ 1396/12/12 و سوابق در واحد تخلفات میباشند

.همچنین داراي پروانه مرحله دوم بشماره 321143 مورخ 1396/12/28 میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت بصورت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 3/31 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 168/70 متر مربع (هر طبقه 33/74 متر مربع)-2

توسعه راهرو در زیرشیروانی بمساحت 4/16 متر مربع-3
حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و طبق جانمایی فضاي سبز ارائه شده در نقشه ها -4

.بمساحت 18/37 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.کسري پارکینگ ندارند

.مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی سوم و زیرشیروانی، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 817,387,200(هشتصد و  هفده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هفت 
هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.09  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/23613 بدوي گلسار - 
خیابان 104 

- کوچه 
 سیکاس

1-1-10374-34-1-0-0 129
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
احداث بناي مرحله اول  به شماره 102 مورخ  1396/08/08 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت 

به انضمام زیرشیروانی(انباري) در یک واحد مسکونی ( تریپلکس)  و به مساحت کلی 
. 468.16 مترمربع صادر شده.است

الزم به ذکر است که در مرحله اتمام اجراء فونداسیون و اجراء میلگرد هاي انتظار ستون 
طبقه همکف داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 22.97 مترمربع بوده که از بابت 

.آن داراي آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده و پیشرفت عملیات ساختمانی ( در مرحله سفت 

: کاري ) داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد
بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 1.05 مترمربع .(همزمان ساز) -1

.بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 24.02 مترمربع -2
.بناي  مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 13.05 مترمربع -3
.بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 24.02 مترمربع -4

.بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 18.95 مترمربع -5
.کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد فوق داراي سوابق گزارش بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات می  *****
.باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد .

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 38,250,000(سی و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/08 1/97/23635 بدوي پارك  
نیکمرام 
  خیام

1-2-10070-23-1-0-0 129
7

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
267033-96/12/28 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   291960000(دویست و  

نود و  یک میلیون و  نهصد و  شصت هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید. 

جریمه 16.22  0
 

1020000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی برابر سند ارائه شده به سطح 90.5 
مترمربع که داراي بالمانع شماره 47709 مورخ 1362/12/23می باشد. الزم به توضیح است 

از بابت تبدیل مسکونی به یک باب مغازه به سطح 20 مترمربع داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات بوده و برابر آراي کمیسیون ماده صد اجراي حکم نموده است. حالیه 

مالک مجدداً قسمتی از واحد مسکونی خود را تبدیل به یک باب مغازه دیگر به سطح 16.22 
مترمربع با قدمت سال جاري نموده است و داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می 

باشد. برابر خط پروژه شماره 4-1 کل ملک به سطح حدود 6 مترمربع در تعریض بوده که از 
این مقدار به سطح حدود 0.3 مترمربع مغازه احداثی در تعریض می باشد. ضمناً ملک مذکور 
قرار دارد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور  M114 در کاربري

.مقتضی تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 

محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 

موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 260350 مورخ 96/12/23 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1,853,030,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 370606000(سیصد و  هفتاد میلیون 

و  ششصد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 148.13  0
 

1020000  , 1391 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/03/12 1/97/23663 بدوي جاده انزلی  
روبروي 

نمایندگی 
سایپا   خ 

عرفان نبش 
کوچه 

موسی نژاد 
امالك گل 

سرا

1-1-10397-740-1-0-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي به مساحت عرصه 157.75 
متر مربع می باشد که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 148.13 متر مربع بوده که 

مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت 17.71 متر مربع و سرویس بهداشتی بسطح 2.4 
مترمربع و کارواش با اعیان بسطح 50.64 متر مربع و محوطه باز تجاري بسطح 77.38 متر 
مربع جهت استفاده کارواش می باشد. از بابت اعیانات مجوزي ارائه نگردید. قدمت بنا به 

استناد تاریخ نصب کنتور برق سال1391 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس 
.ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/10/20 کالً بسطح 12.76 متر مربع از عرصه در تعریض   ***
قرار داشته که از این مقدار بسطح 7.83 متر مربع مربوط به اعیان مغازه و بسطح 1.85 متر 

.مربع مربوط به دفترکار کارواش می باشد

129
8

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات و طبقه مازاد(طبقه ششم)راي به جریمه به 

مبلغ5,758,401,600(پنج میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  چهارصد و  
یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 571.27  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/04/09 1/97/23692 بدوي گلسار  
 خیابان 161

1-1-10148-60-1-0-0 129
9

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672000000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 149 مورخ 96/10/03
 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.1006/45 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان متصل به ساختمان در حد جنوب (همگن با سازه -1
اصلی) بمساحت 55/02 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 194/20 متر مربع (هر طبقه 48/55 متر مربع)-2
 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 120/15 متر مربع-3

احداث طبقه ششم بمساحت 217/05 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 17/68 متر مربع-5

(توضیح اینکه بمساحت 12/91 متر مربع از انباري هاي احداثی بیش از 5 متر مربع میباشد.)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/12 متر مربع و طبقات -6

5.4.3.2.1 بمساحت 5/95 متر مربع (هر طبقه 1/19 متر مربع)
تعداد 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی (به ازاي هر واحد 2 پارکینگ مورد نیاز بوده که -7

8 واحد پارکینگ تأمین گردیده)
تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده

توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 39/90 متر مربع (در مرحله اجراي 
.فونداسیون) داراي رأي کمیسیون مورخ 1396/12/12 و پرونده در واحد خالف میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

129
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 3 
باب کسري پارکینگ به مساحت 75 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 534000000(پانصد و  سی و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد 

.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/24 1/97/23704 بدوي چهار راه  
گلسار 
پشت 

 مخابرات

1-1-10302-119-1-0-0 130
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون شهرداریها 

اضافه بنا در بالکن تجاري به مساحت 1/36 متر مربع مشارالیه را با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 9,683,200(نه میلیون و  

ششصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
میگردد.

جریمه 1.36  2
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/09/24 1/97/23704 بدوي چهار راه  
گلسار 
پشت 

 مخابرات

1-1-10302-119-1-0-0 130
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي  پروانه 
ساختمانی به شماره 405 مورخ 1393/12/28 و گواهی عدم خالف به شماره 209379 مورخ 
97/05/23 میباشد از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی 

:و راي کمیسیون ماده صد میباشد
احداث سایبان فلزي به سطح 12.5 مترمربع جهت تامین یک واحد پارکینگ-

توسعه تجاري  در همکف به سطح 27.77 مترمربع -
اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري به سطح 1.36 مترمربع (نسبت به پروانه صادره) -

 افزایش واحدهاي مسکونی از یک به دو واحد مسکونی -
.در صورت ابقاي سایبان دو واحد کسري پارکینگ دارد -

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه 
:التفاوت همزمانساز نسبت به آراي صادره کمیسیون ماده صد به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف 1.39 مترمربع (که از این مقدار به سطح 0.29 مترمربع سایبان  -1
میباشد)

اضافه بنا در بالکن تجاري به سطح 0.47مترمربع (نسبت به پروانه صادره) -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.21 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 6.76 مترمربع (هر طبقه 1.69 مترمربع)-4
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم تا پنجم به سطح 0.76مترمربع -5

(هر طبقه 0.19مترمربع)
.از مقدار فوق به سطح 7.28 مترمربع افزایش سطح کنسول میباشد

.بالکن تجاري فاقد نرده گذاري میباشد
.فاقد رمپ معلولین جهت دسترسی به آسانسور میباشد

***.سرویس بهداشتی واحدهاي مسکونی طبقات فاقد سردوش میباشند
طی بازدید مجدد مالک اقدام به نصب سردوش در طبقات و نرده بالکن تجاري و همچنین 

.نصب رمپ معلولین (فلزي) نموده است
مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم 

.میگردد

130
0
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تراس روباز با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 850449600

(هشتصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 84.37  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/23728 بدوي بلوار گیالن  
انتهاي 192 

8
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1
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  
332 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1453.6 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و 

در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اسکلت و سربندي داراي سوابق 
:تخلفات به شرح زیر بوده است

خارج از عمق 60% به طول 3 متر -1
با توجه به اینکه عرض حیاط خلوت از 2.04 متر تا عمق 2.44 متر  متغیربوده که به عمق  -2

متوسط حدود 0.24 متر داراي تغییر جانمایی بوده لذا داراي اضافه بناي خارج از طول 60 
درصد بسطح حدود 4.48 متر مربع در همکف و  هر یک از طبقات اول الی چهارم  و در 

.مجموع بسطح 22.4 متر مربع بدلیل عدم رعایت اجراي صحیح عرض حیاط خلوت می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 49.55 مترمربع -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 148.65 مترمربع ( هر  -4
طبقه 49.55متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح  90.62 متر مربع که از این مقدار  -5
.بسطح 41.07 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد

حذف انباري در زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد  در طبقه پنجم به کسر راه پله به  -6
 بام زمان پروانه ، بسطح 227.86 متر مربع

با توجه به اینکه طبقه چهارم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -7
مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (154.5متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقه چهارم 
(90.62 متر مربع) بسطح 63.88 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می 

.گردد
در هنگام صدور پروانه به سطح 55.69 متر مربع در همکف و بسطح 61.75 متر مربع در  -8

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 7 واحد به 9 واحد مسکونی افزایش یافته و با توجه به اینکه طبقه پنجم  -9
بصورت یک واحد با زیر بناي مفید بزرگتر از 180 متر مربع می باشد دو واحد پارکینگ نیاز 
دارد که در مجموع 9 واحد مسکونی 10 واحد پارکینگ نیاز داشته که 9 واحد تامین نموده و 
داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد.  عالوه بر آن داراي یک واحد کسري تزاحمی نیز 

 می باشد
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 41.48 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -10

.می باشد
از بابت تخلفات فوق داراي راي صورت جلسه مورخ 96/12/16 کمیسیون ماده صد بوده که  
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پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 293820 مورخ 97/5/21 دریافت نموده است. 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام 
مهندسی داراي  توسعه تراس روباز بسطح 84.37 متر مربع و حذف قسمتی از شیروانی می 

.باشد. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 

جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، 

براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  318,074,400(سیصد و  هجده 
میلیون و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 63.11  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23746 بدوي حسین آّباد 
منفرد 

دوست  بهار

1-2-10286-20-1-0-0 130
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 63,571,200(شصت و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  یک 
هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.84  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 230 مورخ 1394/12/04به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 365.1 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل 

:نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 13.89 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 41.67 مترمربع ( هر طبقه 13.89 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 2.65 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.46 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.09 

متر مربع ( هر طبقه 2.03 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 37.84 متر مربع ( تبصره 7) -

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ16,603,200(شانزده میلیون و  
ششصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 12.26  0.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23748 بدوي بلوار شهید  
قلی پور 
زمینهاي 
بهزیستی 

جنب 
زمینهاي 
فرهنگبان

1-2-10459-5-1-0-0 130
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 504 مورخ 
92/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 8 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 1173.41مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60

درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
: استناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 10.94 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.63 مترمربع (هر طبقه 1.21 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 0.69 مترمربع با رعایت عقب سازي-
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 5.48 مترمربع لکن بسطح 7.94 مترمربع مازاد بر تراکم  -

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زسرشیروانی دارند
 رعایت پارکینگ می گردد -

 الزم به توضیح است کل اضافه بناهاي احداثی کمتر از 5 % می باشد 
 ***

. از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد
طی بازدید مجدد و بررسی مجدد پرونده بسطح 0.96 مترمربع از مساحت راه پله طبقات اول 

تا چهارم کسر و به زیربناي مفید طبقات افزوده شده است . حالیه درخواست گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ679,459,200(ششصد و  هفتاد 

و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 101.11  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 1/97/23749 بدوي بلوار دیلمان 
زمینهاي 

فرهنگیان 
شهرك امام 

 علی

1-1-10482-16-1-0-0 130
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 51 مورخ 1396/06/06 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

زیر بناي کل 813.68 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 316909 مورخ 1396/07/29 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 8.34 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 51.36 مترمربع ( هر طبقه 12.84 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 6.93 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 34.48 متر مربع ( هر طبقه 

8.62 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 9.03 مترمربع کاهش یافته است 
.حد نصاب فضاي باز و پارکینگ رعایت گردیده است 

.ضمناً به سطح 10 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3 برابر  ارزش معامالتی در 

خصوص توسعه بالکن راي به جریمه بمبلغ 19,743,780(نوزده میلیون و  هفتصد و  
چهل و  سه هزار و  هفتصد و  هشتاد) ریال صادر می گردد

جریمه 20  3
 

329063  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23750 بدوي طالقانی   
فوالدلو

1-2-10368-8-1-0-0 130
5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 52 مورخ 1359/01/30 بصورت 
ساختمان 2 اشکوبه در یکواحد تجاري بهمراه بالکن و یکواحد مسکونی بمساحت عرصه 

.160/62 متر مربع همچنین پایانکار شماره 47571 مورخ 1365/12/27 از شهرداري میباشند
توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بالکن بمساحت 20 متر 

مربع (بصورت سرتاسري) با قدمت سال 1385 همچنین ایجاد راه دسترسی بازشو از بالکن 
.مذکور به مسکونی و احداث سایبان در حیاط بمساحت 16 متر مربع نموده اند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 

.1396/12/10 بمساحت حدوداv 0/57 متر مربع در تعریض معبر 8 متري حد شمال قرار دارد
الزم به توضیح است که قبالv مالک اقدام به عقب نشینی و رهاسازي زمین در حد جنوب 

.بمساحت 49/38 متر مربع در تعریض معبر 25 متري نموده اند
.ضمناv واحد تجاري مذکور با فعالیت برنج فروشی و فاقد تابلو میباشد

.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی دارند
طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به مسدود نمودن راه دسترسی از بالکن  ******

.به مسکونی همچنین اقدام برچیدن سایبان نموده اند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

130
5

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رحمن حسین پور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 75/77 متر مربع پیرو 
سابقه راي به شماره 7341 مورخ 87/04/30 راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 45,462,000(چهل و  پنج میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 75.77  0.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23752 بدوي گلسار- خ  
استاد معین  

بن بست 
نهم -ك 
جهانی

1-1-10114-220-1-0-0 130
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 30000000(سی میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 38/43 متر مربع پیروي سابقه راي به شماره 

7341 مورخ 87/4/30 به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف 
 بمبلغ  4,611,600(چهار میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  ششصد)  ریال جریمه 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 38.43  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23752 بدوي گلسار- خ  
استاد معین  

بن بست 
نهم -ك 
جهانی

1-1-10114-220-1-0-0 130
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده ساختمان احداثی بر روي زمین نسقی بصورت یک طبقه روي 
همکف می باشد که قبالً  از بابت احداث اعیان به صورت یک واحد مسکونی در همکف با 
زیربناي 89.60 مترمربع برابر صورتجلسه مورخ  87/4/24 داراي راي جریمه و سوابق در 

واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد. ساختمان در مرحله بهره برداري بوده که با 
:توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

مابه التفاوت اضافه بناي مسکونی در همکف به سطح 12.30مترمربع-1

احداث طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی به سطح 101.90 مترمربع که از این مقدار -2
.بسطح 63.47 متر مربع خارج از تراکم می باشد

**.با توجه به ضوابط زمان تخلف داراي  یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد-3

درخواست پاسخ استعالم اداره  راه و شهرسازي را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم 
.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310000000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/29 1/97/23757 بدوي بلوار قلی  
پور جنب 
س آقاي 

دلخوش بعد 
ك شورا

1-2-10719-17-1-0-0 130
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

361,708,000(سیصد و  شصت و  یک میلیون و  هفتصد و  هشت هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 29.17  4
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی به شماره 2 مورخ 
1395/03/25 بصورت یک طبقه بر روي پیلوت ( یک واحد مسکونی به انضمام یکباب مغازه 
درهمکف بسطح 58.09 مترمربع) و با زیربناي کلی 318.99 مترمربع می باشد که قبالً پروانه 
هاي مرحله دوم و سوم را بدون خالف دریافت نموده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی 

در مرحله نازك کاري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات 
:جدید به شرح زیر می باشد

توسعه مغازه بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 29.17 متر مربع -1
کاهش در همکف بسطح 0.04 متر مربع -2

کاهش در طبقه اول بسطح 0.18 متر مربع -3
کاهش در راه پله به بام بسطح 0.11 متر مربع -4

.با توجه به متراژ مغازه داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -5
.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور  دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران 

ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سرویس بهداشتی و اضافه بناي 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,963,200(یک میلیون و  نهصد و  
شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.14  0.5
 

960000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/16 1/97/23758 بدوي چهار راه  
گلسار خ 
نواب -پل 

 بوسار

1-1-10308-74-1-0-0 130
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که با توجه 
به موافقت کمیسیون ماده 5 بند 2 مورخ 94/07/29 داراي  پروانه ساختمانی به شماره 303 
مورخ 94/12/26 به صورت 4 طبقه در 4 واحد مسکونی بر روي پیلوت و 3 باب مغازه فاقد 
بالکن، به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 1067.15 مترمربع می باشد، که بابت 

: اضافه بنا بشرح ذیل داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده در واحد خالف میباشد
حذف زیرزمین به سطح 168.35 مترمربع- 

اضافه بنا درهمکف به سطح 43.46 مترمربع که از این مقدار به سطح 32.20 مترمربع به  -
.صورت احداث سایبان فلزي جهت نصب تاسیسات و پارکینگ مکانیزه میباشد

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 42.22 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 117.88 مترمربع (هر طبقه 29.47 مترمربع که  -

از این مقدار 18.21 مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع میباشد)
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 2.52  -

مترمربع (هر طبقه 0.63 مترمربع)
در صورت تایید 4 واحد پارکینگ مکانیزه و با توجه به پرداخت عوارض یک واحد کسري  -

.پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
داراي خارج سطح اشغال در زیرزمین به سطح 19.06 مترمربع، در همکف 6.27 مترمربع و   -
مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 82.78 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به 

سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

.داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.90 مترمربع میباشد
که بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون مورخ 1396/11/28و پس از آن جهت ملک فوق  

گواهی عدم خالف بشماره 322475  مورخ 1397/04/16 بصورت چهار طبقه بر روي سه باب 
مغازه فاقد بالکن  با مجموع زیربناي 1059.24 صادر شده است حالیه عملیات ساختمانی به 
اتمام رسیده  برابر نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی داراي مغایرت زیربنائی و 

 اضافه بناي همزمان ساز   بشرح ذیل میباشد
اضافه بنا بصورت احداث سرویس بهداشتی در ضلع شمال غربی حیاط بسطح 2.76 متر  -1

 مربع
 کاهش سطح سه باب مغازه در مجموع بسطح 0.12 متر مربع -2

 کاهش سطح پارکینگ مکانیزه بمساحت 0.18 متر مربع -3
کاهش سطح زیربناي طبقات اول الی چهارم بسطح 0.32 متر مربع (هر طبقه 0.08 متر  -4

 مربع )
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 افزایش سطح زیرشیروانی بمساحت 0.38 متر مربع -6
درخواست صدور پایانکار دارند مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد ****الزم 

به توضییح است ملک فوق برابر نقشه هاي معماري  موجوددر پرونده فنی  با پارکینگ 
مکانیزه به کمیسیون ماده صد ارسال شده و داراي راي کمیسیون می باشدهمچنین برابر 

اعالم شرکتهاي  سازنده پارکینگ مکانیزه طی نامه هاي پیوست  تاکنون  مرجعی براي صدور 
گواهی استاندارد پارکینگهاي مکانیزه تعیین نشده است مراتب جهت صدور دستور تقدیم 

 می گردد
الزم به تو ضییح است متقاضی داراي نامه شماره 4286/60 مورخ 1398/03/02 ********

 اداره کل استاندارد ثبت اتوماسیون شهرداري بشماره 42448 مورخ 1398/03/20 اعالم 
شده آسانسور خودرو بر مذکور از نوع هیدرولیکی بوده و مشمول مقررات استاندارد اجباري 

نمیباشد و کلیه مسولیتهاي آسانسور منصوبه به لحاظ ایمنی و عملکرد بر عهده شرکت 
نصاب و مالک خواهد بود و همچنین شرکت سازنده طی نامه شماره 520191 مورخ 

1398/03/05 ثبت اتوماسیون شهرداري بشماره 42470 مورخ 1398/03/20 اعالم نمودند 
مسولیت ایمنی عملکرد و تجهیزات بر عهده شرکت مهندسی به راز می باشد مراتب جهت 

 صدور دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
(تبدیل بخشی از پیلوت به مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 

مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 

تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 
شماره 97/101 مورخ 97/1/18 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 796,800,000 

ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 159360000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 12.84  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/04 1/97/23760 تجدید 
نظر

علی آباد   
16 متري 

حافظ جنب 
ساختمان 

 بعثت

1-2-10493-96-1-0-0 130
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000
(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 368 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 544.28 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله سفت 
کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح 

:ذیل نمودند
اضافه بنا در همکف به سطح 5.94 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 63.08 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.77 -
 مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 6.74 مترمربع (که از این مقدار به سطح 10.28 توسعه راه پله  -
به بام و به سطح 3.54 کاهش سطح انباریها می باشد و به سطح 16.26 مترمربع خارج تراکم 

جهت محاسبات درآمدي محسوب می گردد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.68 متر مربع ( هر طبقه 0.67 متر مربع 
(

اضافه بناي خارج تراکم زمان صدور پروانه به سطح 60.72 مترمربع ( تبصره 7 ) -
بابت موارد مذکور داراي بدوي طبق صورتجلسه مورخ 1396/02/19 و پرونده در واحد خالف 

.میباشند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد 

تجاري فاقد بالکن بمساحت 12/84 متر مربع نموده اند و بابت یکواحد کسري پارکینگ 
.تجاري دارند

الزم به ذکر است ارتفاع پیلوت حدوداv 3/40 متر میباشند که در زمان پایانکار رعایت ارتفاع 
.مجاز (2/40 متر) الزامی میباشد

تغییرات دیگري مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی با توجه به احداث تجاري درخواست بررسی و گزارش کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

130
9
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست،  النٌهایه این کمیسیون در مقام رسیدگی به 

اعتراض نامبرده از حیث تعیین ارزش سرقفل، موضوع را به هیئت سه نفره 
کارشناسان ارجاع و هیئت تعیینی، ارزش سرقفل مغازه موردنظر را به مبلغ 

3,800,000,000 (سه میلیارد و هشتصد میلیون) ریال  تعیین و اعالم نمودند لذا با 
تقلیل یک پنجم ارزش سرقفل تعیین شده در راي بدوي (از مبلغ 800,000,000 ریال به 

مبلغ 260000000(دویست و  شصت میلیون ) ریال) دادنامه مذکور را نتیجتا تایید می 
نماید. 

جریمه 16.43  0
 

850000  , 1388 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/04 1/97/23762 تجدید 
نظر

شهید  
بهشتی 

بلوار نماز 
بوستان 

6-5 

1-1-10272-1-1-0-0 131
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه 
دوبلکسی یکدست ساز به مساحت 122 مترمربع قطعه 34 تفکیکی که از بابت بناي مسکونی 

داراي بالمانع بشماره  1/33/7950 مورخ 1372/07/06میباشد.حال طی بازدید بعمل آمده 
مشاهده گردید که مالک بدون مجوز اقدام به احداث یکباب مغازه بدون بالکن  بسطح 16.43

مترمربع بصورت جدا ساز در حیاط با قدمت سال1388با مصالح بلوك سیمانی نموده 
اند.ضمناً مغازه مذکور داراي تابلو بطول 6 متر با ارتفاع 1 متر و با فعالیت شغلی بصورت 
موبایل فروشی با نام پارس تل میباشد.قابل ذکر است عرض موجود معبر حد غرب مغازه 
مورد نظر حدود 24 متر میباشد. جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر 

روي خط پروژه میباشد.حالیه مالک برابر نامه درخواست پیوست درخواست پرداخت جریمه 
.مغازه مذکور را دارند

برابر خط پروژه بشماره 11 مورخ 1396/08/06 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی *****
بسطح 0.80 مترمربع میباشد که در مقدار عقب نشینی مذکور بسطح 0.25 مترمربع اعیانی 

.وجود دارد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
(تبدیل بخشی از پیلوت به چهار باب مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر 
به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد 

به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 4-97 مورخ 97/1/19 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
9,200,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 

مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 1840000000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد 

جریمه 61.78  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/04 1/97/23763 بدوي شهید 
بهشتی  خ 

20 متري بن 
بست راد

1-1-10278-21-1-0-0 131
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 3,347,269,200(سه میلیارد و  سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  

دویست و  شصت و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 370.08  2.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 115 مورخ 
1395/12/05 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
.با زیربناي 669/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 61/38 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از پیلوت به 4 واحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 61/78 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 291/8 متر مربع (هر طبقه 72/95 متر مربع)-3
توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 16/90 متر (بمساحت 10/95 متر مربع توسعه -4

انباري-بمساحت 5/95 متر مربع بصورت توسعه راه پله به بام)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/49 متر مربع بصورت احداث انباري بیش از 5 متر -5

مربع در زیرشیروانی (درآمدي)
.تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-6

.حالیه متقاضی درخواست اخذ پروانه مرحله سوم را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

131
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و پس ازارجاع امر به کارشناسی در خصوص 
بررسی زمان وقوع تخلف ، برابر نظریه شماره 264706 مورخ 96.12.26 مشخص گردید 

که تاریخ احداث بالکن سال 1393بوده ، حالیه ازآنجائیکه ارزش معامالتی در سالهاي 
1392 الی 1396ثابت بوده وتغییري نداشته لذا موجبی براي نقض راي کمیسیون بدوي 
وجود ندارد،راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته  و راي بدوي جریمه بملغ 
371,952,000(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 36.9  3
 

3360000  , 1396 1397/02/04 بالکن بدون پروانه  1/97/23764 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-110-1-0-0 131
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  مسکونی به شماره  164 
مورخ 88/05/22   که متعاقب آن از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد و 

احداث چهار باب مغازه در همکف داراي گواهی عدم خالف به شماره 170541 مورخ 
.1395/12/05 می باشد

متعاقب آن از بابت احداث بالکن تجاري به مساحت 36.90 مترمربع در طبقه اول که منضم به 
مغازه شماره 3 می باشد داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد . حالیه با 

توجه به نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی ، خالف زیر بنایی جدیدي مشاهده نشده 
.است

.کسري پارکینگ ندارد
از چهار باب مغازه موجود مغازه شماره 1 فاقد فعالیت شغلی و مغازه شماره 2 بصورت بنگاه 
معامالت ملکی و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1*3.50 ) متر و مغازه شماره 3 بصورت 

کافی شاپ و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1*5.80 ) متر و مغازه شماره 4 بصورت بنگاه 
.معامالت ملکی و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1*3.20 ) متر می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

131
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی  و ارائه نظریه هیات کارشناسی بشماره 
266969مورخ 96.12.28در خصوص استحکام بنا ، ضمن  نقض راي بدوي باستناد 

تبصره 4ماده صد قانون شهرداریها  بااعمال  ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,265,875(یک میلیون و  دویست و  شصت 

و  پنج هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.و 
در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 77.9  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/04 1/97/23765 تجدید 
نظر

فلکه قلی  
پور کوي 
حسینی  

44

1-1-10684-36-1-0-0 131
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ، به صورت ساختمان یک اشکوبه داراي فروشنامه 
عادي و برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح عرصه 196.72 متر مربع که از بابت اعیان 

بدون مجوز به سطح 77.90 مترمربع مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت 
آن با توجه به فیش برق پیوستی 1376 می باشد. برابر خط پروژه شماره 3-1 مورخ 

1395/12/22 به سطح 10.2 مترمربع در تعریض قرار دارد.  حالیه درخواست پاسخ استعالم 
.اداره کل راه و شهرسازي را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
5788-97/1/20 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   4800000000(چهار 

میلیارد و  هشتصد میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 83.82  0
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/04 1/97/23768 بدوي گلسار  
ابتداي بلوار 

 توحید

1-1-10157-17-1-0-0 131
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,159,420,800(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  
چهارصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108.56  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 178000000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی مرحله اول با 
به شماره 504 مورخ  1394/12/27 به صورت 3 طبقه مسکونی بر روي 4 باب  M112 کاربري

مغازه با بالکن (30% فضاي تجاري) بر روي زیرزمین در 3 واحد مسکونی با زیربناي  701.85 
مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 281451 مورخ 1395/10/01 صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده و آجرچینی شروع نشده و به استناد 

:نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 توسعه تجاري در همکف به سطح 28.40 مترمربع -1

احداث یک باب مغازه دیگر به سطح 13.04 مترمربع -2
توسعه بالکن تجاري به سطح 42.38 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 81.78 مترمربع ( هر طبقه 27.26  -4
مترمربع که از این مقدار به سطح 9.56 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام 

می باشد )
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف و زیرزمین هرکدام به سطح 3.29  -5

مترمربع و طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 20.20 مترمربع ( هر طبقه 5.05 مترمربع )
با توجه به احداث 5 باب مغازه داري 5 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده که با توجه به  -6
.پرداخت 4 واحد کسري در زمان پروانه ، داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

131
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 356,546,400(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  پانصد و  
چهل و  شش هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 212.23  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/02/08 1/97/23771 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
- خیابان  

186  

1-1-10413-16-1-0-0 131
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,007,748,000(یک میلیارد و  هفت میلیون و  هفتصد و  
چهل و  هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 119.97  2.5
 

3360000  , 1392
 , 1395

تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ,و عدم رعایت عقب سازي ،  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 3098088000(سه میلیارد و  نود و  هشت میلیون و 

 هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 307.35  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1397/02/08 1/97/23771 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
- خیابان  

186  

1-1-10413-16-1-0-0 131
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی میباشد که مالک پیش از دریافت پروانه اقدام به 
شروع عملیات ساختمانی تا مرحله اجراي سقف دوم  نموده و از بابت احداث بدون مجوز قبل 
از صدور پروانه داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بشرح ذیل می باشد و داراي راي 
کمیسیون ماده صد مبنی بر احداث بنا بدون پروانه داشته که با توجه پیگیري هاي مالک (و 

 : پرداخت جریمه، منجر به صدور  پروانه ساختمانی بشماره ذیل گردیده است
همکف به سطح 245 مترمربع  که مابه التفاوت با نقشه ارائه شده پروانه به سطح 32/8 -1

.مترمربع میباشد
طبقه اول به سطح 245 مترمربع که مابه التفاوت با نقشه ارائه شده پروانه به سطح 32/8 -2

. مترمربع میباشد
پس از گزارش فوق پروانه بشماره 278مورخ 1392/09/21 بصورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 
واحد مسکونی با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه 5 و با زیربناي کل 1273مترمربع اخذ 
نموده و حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداریست و با 

: توجه به ادامه عملیات داراي اضافه بنا بر خالف پروانه صادره بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 2.04 مترمربع -

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بسطح 2.04 مترمربع -
( اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 104.52مترمربع (هر طبقه 34.84 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 58.54 مترمربع که از این مقدار بسطح 23.70 مترمربع  -

. بصورت  عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 4.29 مترمربع و در  -

( طبقات اول تا پنجم بسطح 8.85 مترمربع (هر طبقه 1.77 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6  بسطح 247.04 مترمربع که از این مقدار بسطح 21.36  -

 . مترمربع بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد
کاهش سطح راه پله تا بام 0.49 مترمربع -

 رعایت 6 پارکینگ طبق ضابطه پروانه  می گردد -
. در زمان صدور پروانه بسطح 212.23 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند 

تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

131
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 

از طرفی تخریب مکان مذکور ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد خواهد آورد و 
ضرورتی به قلع آن نیست لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  
553257000(پانصد و  پنجاه و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  هفت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 178.47  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/23782 تجدید 
نظر

جاده  
پستک بعد 
از پل سمت 

 راست

1-1-10183-899-1-0-0 131
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 34,375,000
(سی و  چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.25
 

1100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر اجاره نامه به صورت یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 
239.55 مترمربع میباشد .زمان بازدید مشتمل بر یک باب خانه دوبلکس فاقد مجوز باتوجه 

به تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 93 برابر نقشه معماري ارائه شده داراي تخلف به 
: شرح ذیل میباشد

احداث بناي مسکونی به سطح 73.14 مترمربع در همکف -1
احداث راهروي مسقف به سطح 17.38 مترمربع-2

احداث بناي مسکونی به سطح 73.14 مترمربع در طبقه اول-2
احداث آالچیق در محوطه به سطح 14.81 مترمربع -3

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -4
برابر گواهی کارشناس محترم خط پروژه ملک مورد نظر خارج محدوده قانونی و فاقد کاربري 

.می باشد
مراتب باتوجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره ش ر-264928-1396 مورخ 

96/12/26 و درخواست مجوز حفاري شرکت گاز به طول 1 متر با پوشش آسفالت و 4 متر 
.خاکی جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 158,760,000(یکصد و  

پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 94.5  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23791 تجدید 
نظر

امام علی  
بلوار دیلمان 

روبروي 
مغازه 

 جعفري

1-1-10280-674-1-0-0 131
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 

با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  2,699,592,000(دو میلیارد و  ششصد و  
نود و  نه میلیون و  پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 321.38  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 450 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 652.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 58.71 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 234.84 مترمربع ( هر طبقه 58.71  -

مترمربع )
 توسعه  زیر شیروانی به میزان 23.32 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، جمعاً به سطح 4.51 مترمربع داراي  -
 مازاد تراکم می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 94.5 متر مربع ( تبصره 7) -
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
با توجه به محتویات پرونده  ضمن  نقض راي بدوي شماره  1.96.21278 مورخ 

1396.08.06، در خصوص تراکم اعطایی  جریمه به مبلغ 46,636,800(چهل و  شش 
میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال تعیین وراي شماره 23638 

مورخ 1396.12.26  که سهواvبصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله به تجدیدنظر 
اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 27.76  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 1/97/23792 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
رجایی  15

1-2-10108-1-1-0-0 131
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  ضمن  نقض راي بدوي شماره 1.96.21278 مورخ 
1396.08.06، در خصوص احداث بناي تجاري  باستناد تبصره 4راي به اخذ جریمه برابر 

یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 254763 مورخ 96.12.15  
معادل 1426640000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  
چهل هزار ) ریال تعیین و راي شماره 23638 مورخ 1396.12.26 که سهوا بصورت 

بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد. 

جریمه 90.33  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/01 1/97/23792 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
رجایی  15

1-2-10108-1-1-0-0 131
8

با توجه به محتویات پرونده  ضمن  نقض راي بدوي شماره 1.96.21278مورخ 
1396.08.06در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات جریمه بمبلغ 1,578,936,000

(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار )ریال 
تعیین و راي شماره 23638 مورخ 1396.12.26 که سهواvبصورت بدوي صادر گردیده 

بدینوسیله به تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 203.56  2.5
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده  ضمن  نقض راي بدوي شماره 1.96.21278مورخ 
1396.08.06درخصوص کسري یکباب پارکینگ جریمه بمبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون )ریال تعیین وراي شماره 23638 مورخ1396.12.26 که 
سهواvبصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله به تجدیدنظر اصالح  می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 341 مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي بالکن یک باب مغازه شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر 

بناي 441.75 مترمربع می باشد که در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي 
با پوشش صد در صد در همکف از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از 

تخلفات بوده که برابر راي کمیسیون ماده صد بشماره 21278-96/08/06 محکوم به تخریب 
بنا گردیده اند . حالیه با توجه به تغییرات انجام شده و با استناد به نقشه برداري اصالحی 

: گزارش تخلف بشرح ذیل اصالح می گردد
اضافه بنا در همکف به سطح 47.06 مترمربع بوده که از این مقدار بسطح 24.48 مترمربع  -

. مابه التفاوت احداث بارانداز فلزي جهت تامین پارکینگ  می باشد
 توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 44 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري بسطح 46.33 مترمربع خارج از 1/3 که از این مقدار بسطح 34.73 -*-
.  تبدیل مسکونی و بسطح 0.18 تبدیل راه پله به تجاري و بسطح 11.42 افزایش بنا می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 77.91 مترمربع (هر طبقه 25.97 مترمربع ) -

احداث کنسول غیرمجاز در طبقات اول تا سوم بسطح 55.32 مترمربع (هر کدام 18.44 -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.75 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات بسطح 1.23مترمربع

با توجه به کاهش سطح راه پله تا بام و احداث سه باب انباري و راهروي دسترسی به آنها  -
. در زیرشیروانی بسطح 19.29 مترمربع اضافه بنا دارند

با توجه به کاهش سطح بالکن و احداث انباري و با توجه به پرداخت یک باب کسري  -*-
. پارکینگ در زمان صدور پروانه یک باب کسري پارکینگ تجاري دارند

در صورت ابقاي بارانداز رعایت 2 باب پارکینگ براي مسکونی می گردد ضمنا برابر  -*-
بازدید مجدد پارکینگ سوم (قطعه یک فرضی) حداقل ابعاد مجاز طبق ضوابط جاري (3*5 

. )را دارد  و رعایت پارکینگ مسکونی می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  27.76 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
. رعایت فضاي سبز و فضاي باز طبق ضوابط جاري نمی گردد

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست . تقاضاي صدور 
.گواهی عدم خالف را دارند .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

131
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و باتوجه به قدمت بنا، بلحاظ عدم ضرورت قلع، 

به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  

1,085,630(یک میلیون و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد و  سی) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 83.51  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23793 بدوي گلسار -  
بلوار معین  
کوچه سوم

1-1-10402-932-1-0-0 131
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  999,700(نهصد و  نود و  
نه هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 7.69  1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 119/29 متر 
مربع مشتمل بر یکبابخانه یک طبقه با زیربناي حدوداv 91/20 متر مربع با قدمت حدود 21 

.سال (تاریخ نصب کنتور برق 1375) که بالمانعی جهت احداث آن ارائه نگردیده است
.سطح اشغال 76/45 % و کسري پارکینگ ندارند

.بناي داخل تراکم 83/51 متر مربع و بناي خارج از تراکم 7/69 متر مربع میباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
.11 مورخ 1396/12/22 بمساحت حدوداv 0/15 متر مربع در تعریض معبر 10 متري قرار دارد
حالیه اداره کل راه و شهرسازي طی نامه اي درخواست اعالم محدوده و نوع کاربري ملک 

.مذکور را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به نامه شماره 18214مورخ 97.2.8 شهرداري منطقه ، در خصوص راي به 
شماره 1.96.22960 مورخ 96.12.21 به مبلغ 328098000 ریال موضوع بند 3 دادنامه 

موصوف که بدلیل اشتباه جریمه به مبلغ فوق صادر گردیده به مبلغ 289827600
(دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  ششصد)  ریال 

اصالح می گردد .ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی می 
باشد.

جریمه 95.3  0
 

130000  , 1373
 , 1392

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/02/15 1/97/23795 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بوسار بلوار 
انصاري  خ 

  نواب

1-1-10307-31-1-1-0 132
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه در همکف به 
مساحت 130.55 مترمربع و قطعه 14 تفکیکی که در فوقانی آن به مساحت 54.40 مترمربع 

افزایش می یابد بانضمام یکباب پارکینگ و راهروي اختصاصی به مساحت 24.63 مترمربع و 
قطعه 17 تفکیکی و داراي بالمانع به شماره 1/33/14567 مورخ 1372/12/01 که مجددا مالک 

از بابت  افزایش بناي بالکن به مساحت 10.90 مترمربع و همچنین افزایش مجدد بالکن به 
مساحت 3.50 مترمربع با توجه به درخواست پروانه تعمیرات در سال 1373 داراي سوابق در 

.واحد خالف می باشد
الزم به ذکر است که مالک در سال 1392 نیز مجدد مبادرت به دریافت پروانه تعمیرات جزئی 

. از قبیل نصب سقف کاذب نیز نموده است
حالیه طی بازدید میدانی و با توجه به نقشه برداري ارائه شده مغایرت هاي زیر در محل 

:موجود می باشد
 نصب درب نفر رو از داخل مغازه به پارکینگ و راهروي اختصاصی -1

تبدیل پارکینگ و راهروي اختصاصی به انبار تجاري ( مغازه )  به مساحت 24.63  -2
. مترمربع

(( الزم به ذکر است که در قسمتی از حد غربی  قطعه 17 تفکیکی  به طول 1.23 متر که در 
صورت مجلس تفکیکی و نقشه ثبتی  بصورت پارکینگ و راهروي اختصاصی به مساحت 
24.63 مترمربع و براي قطعه 14 تفکیکی ( مالک فوق الذکر ) تعیین شده است ، حقوق 

ارتفاقی براي محل نصب پمپ آب چاه در فضاي زیر راه پله  با حق عبور از قطعه 17 تفکیکی 
در نظر گرفته شده است که حالیه طول مورد نظر یعنی طول  1.23 متر با دیوار آجري مسدود 
شده و همچنین حق عبور به جهت اینکه راهرو و پارکینگ بصورت انباري تجاري استفاده و 
در تصرف مالک می باشد نیز مسدود شده است.))  (( صورت مجلس تفکیکی و نقشه ثبتی 
به جهت شناسایی و رویت محل پمپ آب پیوست می باشد. و در قسمت بند 3 مشاعات و 

مشترکات به آن اشاره شده است. ))
با توجه به تبدیل پارکینگ و راهروي اختصاصی به انبار تجاري و حذف پارکینگ  ، -3

.یکواحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
توسعه بناي تجاري بالکن به مساحت 95.30 مترمربع که از این مقدار به مساحت 79.73  -4
. .مترمربع بصورت همزمان ساز و به مساحت 15.57 مترمربع با قدمت سال 1392 می باشد
از مغازه و بالکن و انباري  فوق بصورت داروخانه استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی 

.به ابعاد ( 2 * 23 ) متر می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/05/16 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 1 
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مترمربع از عرصه مشاعی و به مساحت تقریبی 0.85 مترمربع از اعیان مغازه در تعریض می 
.باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی(درخصوص 8باب کسري پارکینگ تجاري) راي به 
جریمه به  مبلغ 1008000000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/22 1/97/23800 تجدید 
نظر

گلسارv بلوار  
دیلمان 

روبرو بنگاه 
 افشار

1-1-10073-17-1-0-0 132
1

باتوجه به  اینکه براي اضافه بناها ارزش سرقفل تعیین گردیده لذا موضوع تخلف 
گزارش شده منتفی و ضرورتی براي تعیین جریمه نمیباشد.

سایر 157.62  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
تجاري به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( برابر 

نظریه کارشناسی شماره 259397 مورخ 96.12.21) معادل جریمه بمبلغ 5900000000
(پنج میلیارد و  نهصد میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 124.32  0
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (در خصوص توسعه راه پله 

به بام و تبدیل سطح راه پله به بناي مفید در همکف وطبقات) جریمه بمبلغ 
79,564,800(هفتاد و  نه میلیون و  پانصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 11.84  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص توسعه 
تجاري همکف بمساحت 53مترمربع به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه 

به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه 
استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با 

اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 712,320,000(هفتصد و  
دوازده میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 53  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
85,092,000(هشتاد و  پنج میلیون و  نود و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50.65  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 164مورخ 1394/09/28 به صورت 3 طبقه روي 1 باب مغازه در 

یک واحد مسکونی با زیر بناي کل 308.44 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در حد نازك کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  

:به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 34.31 مترمربع -

 توسعه مغازه به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 90.27 مترمربع -
حذف بالکن تجاري به سطح 6.66 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 56.62 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 8.83 مترمربع  -
به صورت کنسول غیر مجاز به خیابان 30 متري می باشد )

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 75.52 مترمربع ( هر طبقه 37.76 مترمربع  -
که از این مقدار به سطح 8.83 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به خیابان 30 متري می 

باشد )
توسعه راه پله به بام  به سطح 0.77 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.91 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 11.07 

متر مربع ( هر طبقه 3.69 متر مربع )
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 112.58 مترمربع -

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقات دوم و سوم جمعا به سطح 227.44 مترمربع ( هر  -
طبقه 113.72 مترمربع )

ضمنا از کل ساختمان به صورت یک واحد تجاري مورد استفاده قرار گرفته شده و در  -
نتیجه داراي 8 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. (الزم به ذکر است زمان پروانه 1 عدد 

کسري پارکینگ تجاري خریداري شده است و داراي 7 واحد کسري پارکینگ می باشد)
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 50.65 متر مربع ( تبصره 7) -

الزم به توضیح است برابر گزارش ناظر ساختمان تاریخ شروع به کار ثبت شده در اتوماسیون 
.اداري منطقه یک مورخ 1395/05/16 می باشد

.از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/02/22 می باشد
***************************************************

:الزم به توضیح است از بابت موارد ذیل فاقد راي می باشد
تبدیل مسکونی به تجاري در  طبقه اول به سطح 55.96 مترمربع به صورت همزمانساز -1

تبدیل راه پله مسکونی به تجاري در بام به سطح 18.71 مترمربع -2
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ضمناً از بابت موارد ذیل داراي راي بوده که به صورت اضافی توسط متقاضی پرداخت گردیده 
:است

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -1
تا سوم جمعاً به سطح 11.07 متر مربع

ضمنا از کل ساختمان به صورت یک واحد تجاري مورد استفاده قرار گرفته شده و در  -2
نتیجه داراي 8 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. (الزم به ذکر است زمان پروانه 1 عدد 
کسري پارکینگ تجاري خریداري شده است و داراي 7 واحد کسري پارکینگ می باشد) که 
راي صادره به صورت 8 واحد کسري پارکینگ محاسبه شده که در حال حاضر 1 واحد کسري 

.پارکینگ اضافی پرداخت شده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
باتوجه به اینکه در راي شماره 1/96/23503 -  96/12/19 اولیه تجدیدنظر و نیز 
دادنامه اصالحی شماره �1/96/23630±�96/12/23 صادره از این کمیسیون، بابت 

تخلفات مربوط به کسري پارکینگ جریمه تعیین شده است درحالیکه با احداث سایه 
بان به متراژ 9.38 مترمربع و تعیین جریمه براي آن تخلف مربوط به کسري پارکینگ 

منتفی گردیده و تعیین جریمه مجدد بابت کسري پارکینگ به شرح راي فوق الذکر 
مبتنی بر اشتباه بوده لذا این کمیسیون با اعالم بر اینکه جریمه مربوط به کسري 

پارکینگ منتفی می باشد دادنامه فوق الذکر را اصالح می نماید. 

سایر 25  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/11 1/97/23803 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

خیابان 
معلم- 
کوچه 

فالحتی 
-بن بست 

 نوري
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سایر موارد راي فوق الذکر، به قوت خود باقی است. بدیهی است دادن رونوشت از 
حکم بدون راي اصالحی، ممنوع است.

سایر 81.07  0
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 495 مورخ 1394/12/27 بصورت چهار 
طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی  به انضمام زیرشیروانی(انباري) و به مساحت کلی 
797.40 مترمربع صادر که حالیه  با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء نگردیده ( 
10.50 مترمربع طبق پروانه)  از بابت اضاقه بنا در همکف و طبقات تا مرحله اسکلت طبقه 
آخر ( طبقه چهارم) و فاقد سربندي داراي سوابق کارشناسی و راي کمیسیون ماده صد به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.45 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 36.45 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 36.45 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 57.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 21.30 -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متري عقب سازي در طبقه چهارم می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 44.52 مترمربع در همکف و طبقات ( 4.26   -6
مترمربع در همکف و 40.26 مترمربع در طبقات) در زمان صدور پروانه می باشد که با توجه 

.به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
حالیه با توجه به بازدید مجدد ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد که با توجه به نقشه 

:برداري مجدد داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و  چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38  -1
مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
تعداد واحد مسکونی از 6 واحد طبقه پروانه به 8 واحد افزایش یافته است و برابر با  -2

بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات سوم و چهارم 
داراي مابه التفاوت به سطح 44.99  مترمربع در طبقه سوم و 23.69  مترمربع در طبقه 

..چهارم و در مجموع دو طبقه بسطح 68.68  مترمربع می باشد
.داراي اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع می باشد - 3

الزم به توضیح است ملک مورد نظر طبق ضوابط ،  مجاز به نصب یک درب 4 متري در حد 
شرق بوده که حالیه درب سواره رو حد شرق  به 4.70 متر افزایش یافته که یک و واحد 

. کسري پارکینگ  مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق می گیرد
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از بابت مرحله دوم کارشناسی داراي آراي تجدید نظر به شماره 1/96/23503 مورخ  ))
1396/12/19 و 1/96/23630 مورخ 1396/12/23 مبنی بر صدور جریمه می باشد ولیکن در 

قسمتی از  گزارش کارشناسی مرحله دوم  (  احداث سایبان با دال بتنی بصورت غیر همگن و 
 چسپیده به ساختمان به مساحت 9.38 مترمربع که در صورت تایید کسري پارکینگ ندارد 

و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد.)   در راي 
تجدید نظر هم مبادرت به صدور جریمه سایبان به مساحت 9.38 مترمربع و هم جریمه 

.کسري پارکینگ با مساحت 25 مترمربع نموده اند
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

به موجب دادنامه  شماره 1/96/12229-96/8/22 صادره از این کمیسیون که در مقام 
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1/96/12137-96/7/1 شعبه اول کمیسیون ماده 

صد شهرداري رشت صادر گردید، آقاي رحیم کیانپور بابت بناي مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه به متراژ 12.64 مترمربع و بابت یک طبقه مازاد به متراژ 
164.75 مترمربع به پرداخت جریمه بشرح دادنامه مذکور محکوم گردید. حسب 

گزارش مورخ 96/10/14 شهرداري منطقه یک در اعالم متراژ تخلف بابت دو فقره  
تخلف مذکور اشتباه در محاسبه صورت گرفته، بنحوي که بجاي 3.45  تخلف 12.64 و 

براي 119.97  مترمربع  164.75 مترمربع در گزارش قبلی که مبناي راي قرار گرفته، 
ذکر شده است. باتوجه به مراتب مذکور و وقوع اشتباه در اعالم میزان تخلف و 

متعاقب آن اشتباه در محاسبه جریمه این کمیسیون با اعالم اینکه مقدار تخلف در 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم 3.45 و در طبقه مازاد 119.97 مترمربع و جمع کل 

جریمه، مبلغ 930157200(نهصد و  سی میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هفت هزار و  
دویست) ریال می باشد. دادنامه صدر الذکر را اصالح می نماید. مالك براي وصول 

جریمه، رقم اعالمی در راي اصالحی می باشد. 

جریمه 123.42  2
 2.25 

 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 1/97/23804 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

جاده انزلی  
نیروي 

انسانی بن 
بست 
مسعود
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درخصوص تخلف اعالمی کسري پارکینگ، نظر به اینکه در راي شماره 1/96/22656 - 
96/11/28  مورد حکم واقع و نامبرده محکوم به پرداخت جریمه قانونی شده است لذا 

موجبی براي رسیدگی مجدد نیست. بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي 
اصالحی، ممنوع است. 

سایر 25  0
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ًمکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 301 مورخ 1392/10/07بصورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با زیر بناي 1139.73 
مترمربع می باشد. از بابت تخلفات ساختمانی در مرحله تمام بتن ریزي سقف طبقه چهارم  

:بدون سربندي به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 6.75مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 59.25مترمربع ( براي هر طبقه بسطح 19.75 -2
 مترمربع میباشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 47.35 مترمربع که از این مقدار بسطح 27.60مترمربع  -3
بصورت عدم رعایت 2مترعقب سازي میباشد.ضمناً تا این مرحله رعایت پارکینگ 

میگردد.****(فقط با توجه به تزاحم 2پارکینگ ،یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
****عوارض درآمدي خواهند داشت.)

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 75.80مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7
) استفاده نموده است .همچنین با توجه به بیشتر بودن حدود و ابعاد وضع موجود پالك ( به 

استناد نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار)  از حدود و ابعاد سند مالکیت و 
.پروانه صادره احتمال تجاوز  به ملک مجاور نیز میباشد

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي کمسیون ماده صد محکوم به جریمه نقدي 
می باشدو براي آن گواهی عدم خالف به شماره 170036 مورخ 1394/05/17صادر گردیده 

 .است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات مجدد به شرح ذیل داراي 

سوابق گزارش و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/07/01 و تجدید نظر ماده صد 
:مورخ 1396/08/22می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع -1
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 164.75 مترمربع -3

حالیه مالک با توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات را 
:دارند

اضافه بنا در همکف به سطح 12.64 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 3.45 مترمربع به  -1
صورت تخلف زیربنایی و به سطح  9.19 مترمربع به صورت سایه کنسول بال استفاده بوده و 

خالف محسوب نمی گردد و جهت محاسبات درآمدي می باشد )
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.28 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.32  -2
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مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم به سطح 119.97مترمربع -3

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.54 مترمربع -4
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -5

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/10/04 و صدور دستور مقتضی  
.تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) 
ریال صادر مینماید

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/15 1/97/23822 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور، کوي 
طالقانی، 
فرعی 6
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مازاد بر تراکم ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  179,550,000(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار )ریال 
در حق شهرداري محکوم مینماید.. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 108  1
 

3100000  , 1379
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در 2
 واحد مسکونی با قدمت سال 92 و بدون مجوز بر روي عرصه نسقی بمساحت 54 متر مربع 

.احداث گردیده است
.توضیح اینکه زیربناي همکف حدوداv 54 متر مربع و طبقه اول 54 متر مربع میباشد

.سطح اشغال 100% و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 
مورخ 1396/05/31 بمساحت حدوداv 3/52 متر مربع از اعیان حد غرب در تعریض معبر 8 

.متري اصالحی قرار دارد
.ضمناv مساحت عرصه کمتر از 75 متر مربع میباشد

الزم به ذکر است که مالک مدعی میباشد که قدمت واحد مسکونی همکف مربوط به سال 59
 (طبق فیش برق ارائه شده) بوده که وضع موجود با توجه به پوشش نماي اجرا شده (سنگ و 

سیمانکاري) قابل تشخیص نبوده همچنین با توجه به اجراي سقف اول (تیرچه بلوك) در 
.سال 92 نیاز به نظریه ارشادي میباشد

**************
موارد مذکور قبالv به کمیسیون اعالم گردیده و دبیرخانه کمیسیون طی نامه اي با توجه به 

.تصمیم اعضاء محترم درخواست بررسی و ارسال گزارش جدید را دارند
الزم به ذکر است که با توجه به استعالم جدید اداره برق بشماره 96716-96 مورخ 

.1396/10/12 تاریخ نصب کنتور برق 1379/07/23 میباشد
به این ترتیب با توجه به موارد فوق و تصمیم کمیسیون محترم قدمت بناي مسکونی در 

.همکف 1379 و طبقه اول 1392 لحاظ میگردد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مصطفی کاظمی الله دشتی و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.96.23429 مورخ 96.12.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 3 به 2.75 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 578.15 مترمربع به مبلغ  5342106000(پنج میلیارد و  سیصد و  

چهل و  دو میلیون و  یکصد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 578.15  2.75
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/02/29 1/97/23825 تجدید 
نظر

گلسار 
خ127

ساختمان 
اطلس

1-1-10581-10-1-0-0 132
5

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 162.47  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 435 مورخ 94/12/27 
بصورت 5 طبقه روي پیلوت با رعایت دومتر عقب سازي در طبقه پنجم و با زیربناي 

..3499.20 مترمربع صادرگردیده است
عملیات ساختمانی اجراي سفتکاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 

:.ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 86.66 مترمربع -1

 افزایش درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 86.66مترمربع جمعآ بسطح 346.64 مترمربع-2
 افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 86.66 مترمربع-3

افزایش بنا در طبقه پنجم بصورت عدم رعایت 2متر عقب سازي بسطح 30.20 مترمربع-4
کاهش سایبان درهمکف جهت پارکینگ بسطح 39.99 مترمربع (عدم رعایت سایبان)-5

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 1.76 مترمربع-6
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 1-4 هرکدام 3.03 مترمربع که -7

جمعآ بسطح 12.12 مترمربع
 افزایش زیربناي انباري در زیرشیروانی بیش از مساحت 5متر بمقدار 14.11مترمربع-8

کاهش زیربنا در زیرشیروانی بمقدار 12.62مترمربع-9
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد .. نماسازي بصورت نما سنگ اجرا شده است-10

حالیه  باتوجه به عدم آماده سازي پیلوت آزمایش درمحل درهنگام بازدید پایانکار الزامی -11
...و قابل به بررسی خواهد بود

الزم بذکراست تعداد واحد مسکونی افزایش نیافته لذا یکی از واحد ها بیش از 180 -12
مترمربع بوده لذا دو واحد پارکینگ براي هر واحد نیاز بوده که جمع کل پارکینگ هاي مورد 

..نیاز 30 واحد میباشد
باتوجه به عدم جانمائی پارکینگ حاشیه براي یک واحد و نصب درب هاي پارکینگی -13

بیش از حد مجاز لذا داراي پنج واحد کسري پارکینگ مسکونی جهت اخذ عوارض درآمدي 
تعلق داشته که باتوجه به سوابق پرداخت تزاحمی در هنگام صدور پروانه به تعداد دو واحد 

...کسري پارکینگ لذا حالیه داراي سه واحد کسري پارکینگ جهت عوارض میباشد
درهنگام صدور پروانه بمقدار 162.47 مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته -14

..است
..کسري فضاب باز بسطح 84.62 مترمربع دارد -15

/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 

ضریب1.75) جریمه  به مبلغ 214620000(دویست و  چهارده میلیون و  ششصد و  
بیست هزار )  ریال در حق شهرداري صادر می گردد.

جریمه 36.5  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 1/97/23829 تجدید 
نظر

انتهاي 
کوچه 

فالحتی 
زمینهاي 
آزادگان 

بلوك 65 
ردیف10

1-2-10355-48-1-0-0 132
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 163 مورخ 1396/10/28 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 316.1 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
فونداسیون بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در 

همکف به سطح 36.5 مترمربع می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را 
.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 3,340,612,800(سه میلیارد و  سیصد و  چهل میلیون و  ششصد و  
دوازده هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 331.41  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23830 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  سمیه 133

1-1-10083-7-1-0-0 132
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 56 مورخ 1395/08/19 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1397.77 مترمربعو پروانه مرحله دوم به شماره 298108 مورخ 1396/06/29 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه 

:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 25.09 مترمربع ( به سطح 10.92 مترمربع داراي سوابق  -

پرداخت بوده و به سطح 14.17 مترمربع اضافه بناي جدید می باشد )
احداث استخر در همکف به سطح 86.74 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 28.58  -

مترمربع به صورت تبدیل پیلوت مازاد بر 35% و مابقی به سطح 58.16 مترمربع در حیاط 
مشاعی قرار دارد )

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 222.05 مترمربع ( هر طبقه 44.41 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 0.94 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 5.15 
متر مربع ( هر طبقه 1.03 متر مربع )

توسعه انباري زیر شیروانی به سطح 2.36 مترمربع و کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه  -
پله به سطح 8.90 مترمربع ( با توجه به مساحت انباریهاي بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی 

، به سطح 2.16 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )
احداث تراس روباز در طبقه 6 ( زیر شیروانی ) به سطح 81.26 مترمربع که با توجه به  ***

صورتجلسه کارگروه فنی منطقه یک مورخ 1396/11/09 و براساس ضوابط ساختمانهاي باالي 
***5 طبقه به صورت مشاع بوده و تخلف محسوب نمی گردد

کاهش اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 3.02 مترمربع -
.رعایت پارکینگ و فضاي باز و فضاي سبز گردیده است

الزم به توضیح است واحدها از 5 به 3 کاهش یافته است ( طبقات اول و دوم هرکدام یک 
واحد و طبقات 3 و 4 و 5 به صورت یک واحد می باشند )

درخواست صدور پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 242340000(دویست و  چهل و  دو میلیون و  سیصد و  چهل 
هزار ) ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 40.39  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/29 1/97/23831 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
 گیالن 155

1-1-10159-3-1-0-0 132
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 165000000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون )  ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 360 مورخ 
80/08/19 و پایانکار به شماره 8675 مورخ 82/03/19 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت در 2

 واحد مسکونی و بازیربناي 300 مترمربع میباشد، الزم به ذکر است در نقشه هاي زمان 
پایانکار یک واحد مسکونی مورد تایید گردیده و وضع موجود نیز به صورت یک واحد 

مسکونی میباشد.. از بابت تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به سطح 40.39 مترمربع و یک 
واحد کسري پارکینگ داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

.کمیسیون ماده صد مورخ 97/02/29 میباشند
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره مورخ مبنی بر بررسی قدمت بناي تبدیلی 

به استحضار میرساند در صورت استناد به شواهد و مدارك ارائه شده از سوي مالک قدمت 
.بنا سال 88 بوده و براین اساس کسري پارکینگ منتفی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
بازگشت به نامه 22861 دبیرخانه کمیسیون ماده صد سال وقوع تخلف به 1382 اصالح  ***

.گردید
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  790,876,800(هفتصد و  نود میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  شش هزار و 

 هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 117.69  2
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/02/29 1/97/23832 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 

گلباغ نماز   
 مهرآیین

1-1-10434-23-1-0-0 132
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه (مرحله اول) شماره 49 مورخ 1395/08/04 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

1008/56 متر مربع و پروانه مرحله دوم به شماره فوق الذکر مورخ 95/10/04 صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی سفتکاري میباشد

حالیه برابر نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود داراي افزایش بنا درهمکف 
:.وطبقات جمعآ بسطح 81.80 مترمربع خارج طول 60% ومازاد برتراکم بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنا درهمکف بسطح 5.08 مترمربع-1
 افزایش بنا درطبقات 1-4 هر کدام بسطح 19.18 مترمربع و جمعآ بسطح 76.72 مترمربع-2
کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي داخلی بناي مفید درهمکف بسطح 9.45 مترمربع-3
کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي داخلی بناي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح  -4

6.61 مترمربع جمعآ بسطح 26.44 مترمربع
..مشمول نما ومنظر میگردد-5

 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بسطح 13.55 مترمربع-6
کاهش در راه پله به بام در طبقه 5 بسطح0/03مترمربع-7

باتوجه به زیربناي مفید واحد طبقه چهارم بیش از 180 مترمربع بوده لذا داراي دوواحد -8
..پارکینگ مورد نیاز بوده لذا یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد

..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-9
..کسري فضاي سبز بمقدار32.62 مترمربع میگردد-10
...کسري فضاي باز بمقدار18.66 مترمربع میگردد-11

//..مراتب جهت صدور پروانه مرحله سوم و دستورمقتضی ارسال میگردد

132
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  325,329,600(سیصد و  بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  نه 

هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.46  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 1/97/23834 تجدید 
نظر

بیستون  
-کوچه  

احساندوس
ت -  بن 

بست عادلی

1-2-10374-30-1-0-0 13
30

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك کاري  که داراي پروانه  احداث بناي مرحله 
دوم به شماره 104  مورخ 1396/08/13  بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 514.68 مترمربع صادر شده که 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف و طبقات و به شرح زیر 

:می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 16.70 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 16.70 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 16.70 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 16.70 مترمربع -4

. کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.27 مترمربع -5
.داراي انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 0.89 مترمربع می باشد -6

کاهش مساحت راه پله و آسانسور در همکف و طبقات و افزایش آن به بناي مفید به  -7
مساحت 29.77 مترمربع . ( همکف به مساحت 7.15 مترمربع و طبقات به مساحت 22.62 

 مترمربع .( هر طبقه 7.54 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 6.33 مترمربع می باشد . فضاي سبز تامین می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13
30

در خصوص اعتراض آقاي میرشجاع حسینی و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.96.18484 مورخ 96.12.12 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 

نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 105.99  1
 

3100000  , 1393 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1397/02/29 1/97/23835 تجدید 
نظر

علی آباد - 
کوچه 

ضرابی- 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

1-2-10206-35-1-0-0 13
31

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري  که داراي پروانه 
ساختمانی صادره  به شماره 229 به تاریخ 92/08/16 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد 

مسکونی با زیر بناي 270.50 مترمربع می باشد و پس از آن داراي گواهی عدم خالف به 
.شماره 229 مورخ 1392/08/16 می باشد

حالیه متقاضی با توجه به نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی درخواست پایانکار را 
.دارد

.به استناد نقشه برداري ارائه شده خالف جدیدي مشاهده نشده است
الزم به ذکر است که طبق پروانه صادره ، جانمائی ملک بصورت بر ساز بوده است ولیکن 
حالیه اعیان احداثی در مرکز عرصه می می باشد که در گواهی عدم خالف صادره به آن 

.اشاره اي نشده است
.پارکینگ شماره یک مورد تاید نمی باشد

با توجه به اینکه حدین شرقی و غربی عرصه موجود از حدین پروانه بیشتر می باشد نیاز به 
تهیه خط پروژه جدید می باشد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 1396/06/23 ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی 
.می باشد

. شیب رمپ و راه پله تا بام با راه پله فلزي ثابت اجراء شده است
(( الزم به ذکراست که مالک مبادرت به تغییر جانمائی خارج از طول 60%  بدون افزایش بنا 

در همکف و طبقات اول و دوم نموده است . جانمائی بصورت بر ساز بوده ولیکن حالیه 
بصورت وسط ساز می باشد .  طبقه همکف 35.33 مترمربع و طبقه اول 35.33 مترمربع و 

طبقه دوم 35.33 مترمربع  داراي مساحت خارج از طول 60% می باشد..))
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13
31

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 259459200(دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  
پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 154.44  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23836 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

کوچه بارش 
3 روبروي 
ساختمان 
شماره 3 

نظام 
  مهندسی

1-1-10245-179-1-0-0 13
32

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2/50 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 1,838,928,000(یک میلیارد و  هشتصد و  سی و  

هشت میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 218.92  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 43 مورخ 1394/04/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 559.71 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سقف 
طبقه چهارم بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف با توجه به حذف سایبان به سطح 43.34 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 173.36 مترمربع ( هر طبقه 43.34  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 2.22 متر مربع

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 154.44 متر مربع ( تبصره 7) -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي با اعمال  ضریب 
0.75برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب1.5 به ضریب 0.75) جریمه بمبلغ 

61,281,000(شصت و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  یک هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 24.76  0.75
 

3300000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1397/02/29 1/97/23837 تجدید 
نظر

خ.شهید  
  رجایی

1-2-10682-22-1-0-0 13
33

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 
زیربناي 539/5 متر مربع داراي پروانه شماره 209 مورخ 1379/02/31 و پایانکار شماره 

.22202 مورخ 1382/12/28 از شهرداري میباشند
توضیح اینکه مالک پس از اخذ پایانکار اقدام به احداث آسانسور طبق پالن معماري ارائه 
شده در همکف بمساحت 8/76 متر مربع و طبقات بمساحت 16 متر مربع (هر طبقه 4 متر 

.مربع) نموده اند
.همچنین طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 1396/08/08 فاقد عقب نشینی میباشد

.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

13
33

در خصوص  مقدار مساحت 10.47مترمربع که درتعریض کوچه 8متري واقع گردیده  با 
توجه به اینکه در زمان احداث بنا بر اساس طرح تفصیلی ملک مورد نظر عقب نشینی 
نداشته ، لذا از این حیث ایرادي بر مالک وارد نیست و در مجموع به استناد تبصره 4 

در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  
قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,235,838(دو 
میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  هشتصد و  سی و  هشت) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 137.59  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23840 بدوي گلسار  
جاده 

پستک بن 
بست سوم

1-1-10113-171-1-0-0 13
34

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 253/67 
متر مربع مشتمل بر یکبابخانه 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی (دوبلکس) با قدمت حدود 18 

.سال (تاریخ نصب کنتور برق 1378) که مجوزي جهت احداث آن ارائه نگردیده است
طبق پالن معماري ارائه شده زیربناي همکف حدوداv 95/24 متر مربع (مسکونی بمساحت 

 42/35 v72/84 متر مربع-پارکینگ بمساحت 22/4 متر مربع ) و نیم طبقه بمساحت حدودا
.متر مربع میباشد

.سطح اشغال 37/54% و کسري پارکینگ ندارند
(کل زیربنا داخل تراکم میباشد.)

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 
مورخ 1396/12/22 بمساحت حدوداv 10/47 متر مربع در تعریض معبر 8 متري اصالحی قرار 

.دارد
حالیه اداره کل راه و شهرسازي طی نامه اي درخواست اعالم محدوده و نوع کاربري ملک 

.مذکور را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

13
34

 صرف نظر از استرداد اعتراض تجدیدنظر خواهی ،راي بدوي عینا به مبلغ 
36,939,600(سی و  شش میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار و  ششصد) ریال عینا 

تایید می گردد.

جریمه 307.83  0.1
 

1200000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/25 1/97/23841 تجدید 
نظر

سعدي  پور  
نقاشیان(بن 
بست ممتاز)

1-2-10315-99-1-0-0 13
35

 صرف نظر از استرداد اعتراض تجدیدنظر خواهی ،راي بدوي عینا به مبلغ 25,986,000
(بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال عینا تایید می گردد.

جریمه 43.31  0.5
 

1200000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط توسط نماینده محترم ستاد اجرایی فرمان امام داراي سوابق 
: گزارش به شرح ذیل می باشد

بر اساس سند مالکیت موجود در پرونده فنی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  "
2784 مترمربع میباشد که از بابت احداث بدون مجوز یک دهنه سوله به انضمام اعیانات در 
محوطه و 13 باب مغازه( در حد شرق ملک فوق و بر خیابان اصلی) برابر راي کمیسیون بدوي 
ماده صد شماره 8262 مورخ 90/5/25 اعضا کمیسیون از محل و ملک مورد نظر و قدمت بنا 
موضوع فوق را قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ندانسته و برابر راي کمیسیون تجدید نظر 

نیز اعالم نموده چون اعتراض موجهی از ناحیه شهرداري منطقه یک بعمل نیامده لذا با رد 
.اعتراض راي کمیسیون بدوي را تایید نموده است

الزم به توضیح است حد شرق ملک به تعداد 12 باب مغازه داراي پروانه به شماره 756 با زیر 
بناي 282 متر مربع در تاریخ 1358/06/10 می باشد (نقشه اجرایی در زمان صدور پروانه 

موجود در سابقه با مساحت کل 289.92 متر مربع ). وضع موجود به صورت 12باب مغازه و 2 
باب دفتر  بر خیابان اصلی (در حد شرق ملک فوق)، و 3 باب مغازه در کوچه 8 متري (در حد 

جنوب ملک فوق) و یک باب سوله و یک باب آپارتمان در 2 طبقه روي پیلوت می باشد. 
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک، با نام گذاري به صورت شماره فرضی به 

 :پیوست داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 احداث دفتر ازدواج آسان به شماره فرضی 1 به سطح 23.84 متر مربع-1

احداث سوله به شماره فرضی 20 به سطح 1199.18 متر مربع که به سطح 1170.34  -2
مترمربع داراي راي بوده و مابه التفاوت به سطح 28.24 مترمربع می باشد و به صورت 

حسینیه مورد استفاده قرار میگیرد  (برابر گزارش واحد خالف با قدمت سال 1389 میباشد)
احداث بالکن در سوله به شماره فرضی 20 به سطح 150 متر مربع (که به صورت حسینیه -3

 مورد استفاده قرار می گیرد)
احداث 2 طبقه روي پیلوت به شماره فرضی 19 به مساحت کل 417.81 مترمربع ( همکف  -4
139.27 - طبقه اول 139.27 و طبقه دوم 139.27 ) که به سطح 288.22 مترمربع داراي راي 

.می باشد و مابه التفاوت به سطح 129.59 مترمربع می باشد
 احداث انباري در حیاط به شماره فرضی 21  به سطح 43.31 متر مربع-5

ضمناً مغازه به شماره فرضی 3 داراي سوابق در واحد خالف و داراي بالمانع شماره  "
168473 مورخ 93/3/25  ( پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه ) و مغازه به شماره فرضی 

12 داراي بالمانع شماره 1/33/142130 مورخ 1391/07/29 ( پاسخ استعالم عدم مسیر 
".دفترخانه ) می باشد

.براي مغازه ها سال وقوع تخلف 1389 می باشد
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*********************************************************
**************

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1396/04/10 به سطح حدود 112 مترمربع از وضع  ***
*** موجود در تعریض قرار دارد

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/11/08 و صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

الزم به توضیح است دفتر ازدواج آسان به مساحت 23.84 مترمربع با توجه به تصاویر 
.پیوستی تخریب گردیده است

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  713882400(هفتصد و  سیزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  دو هزار 

و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 123.43  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23846 تجدید 
نظر

علی اباد   
عطائی

1-2-10218-2-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه 106 مورخ 1395/11/26 و اصالح پروانه 
مورخ 1396/01/20 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 
(انباري) با زیربناي 719/82 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره 

 برداري بوده و
: برخالف مدلول پروانه بابت 

اضافه بنا در همکف بمساحت 20/13 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 80/52 متر مربع (هر طبقه 20/13 متر مربع)-2

 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 2/83 متر مربع-3
(الزم به ذکر است که بمیزان 2/11 متر مربع از مساحت انباري ها بیش از 5 متر مربع 

میباشد.)
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/59 متر مربع و -4

طبقات 4.3.2.1 بمساحت 16/36 متر مربع (هر طبقه 4/09 متر مربع )
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/23846 مورخ 1397/02/29 و پرونده مختومه 

.میباشند
.توضیح اینکه بمساحت 13/27 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند

طبق نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 3/73 متر 
.مربع میباشند

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

13
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در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 250.08  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23848 تجدید 
نظر

0-0-1-1-10153-1-1 گلسار 169  13
37
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم راضیه مهتدي تبریزي نسبت به راي شماره 1.96.23536 
مورخ 96.12.20 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 691.98  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23848 تجدید 
نظر

0-0-1-1-10153-1-1 گلسار 169  13
37

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 431 مورخ 1393/12/28 و تمدید پروانه مورخ 
1394/12/09 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 9 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)با 
زیر بناي 1464/65 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

: اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 100/36 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 116/76 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بمساحت 353/07 متر مربع (هر طبقه 117/69 -3

متر مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 132/39 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-5
 احداث طبقه هفتم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-6

(توضیح اینکه قسمتی از آن بمساحت 90/12 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی 
میباشد.)

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 98/89 متر مربع اضافه بناي تراکمی -7
.دارند

 داراي آراء کمیسیون مورخ 1395/12/03 و
.مورخ 1396/03/16 و مورخ 1397/02/29 میباشند  

: همچنین مجدداv بابت
اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقه اول بمساحت 6/74 متر مربع (هر طبقه 3/37 -1

متر مربع)
اضافه بناي همزمانساز در طبقات 7.6.5.4.3.2 بمساحت 21/06 متر مربع (هر طبقه 3/51 -2

متر مربع)
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 5/81 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 28/5 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع میباشند که از این مقدار بمساحت 5/81 متر مربع در قسمت توسعه 

.زیرشیروانی لحاظ گردیده است
.همچنین تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 7 واحد کاهش یافته است

.با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/09/13 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

13
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.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *******
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 288,844,800(دویست و  هشتاد و  هشت میلیون و  هشتصد 

و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 53.09  2
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23850 تجدید 
نظر

گلسار خ78
  

1-1-10055-26-1-0-0 13
38

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي  عینا تایید میگردد.

سایر 163.1  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,928,203,200(یک میلیارد و  نهصد و  بیست و  هشت 
میلیون و  دویست و  سه هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 191.29  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی احداث بنا مرحله اول به 
شماره 478 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل  3 

واحد مسکونی با زیربناي 713.16 مترمربع می باشد و در مرحله سفت کاري از بابت تخلفات 
ساختمانی بشرح ذیل در مرحله اتمام  بتن ریزي  سقف سوم (سقف طبقه دوم) داراي سوابق 

:در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 26.95 مترمربع که از این مقدار بسطح 15 مترمربع بصورت  -

.سایه کنسول بال استفاده صرفاً جهت اخذ عوارض احداث درآمدي میباشد
افزایش با در طبقه اول و دوم  بسطح 53.90 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 26.95  -

مترمربع میباشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در طبقه همکف به سطح 1.39 متر مربع  و در طبقه اول و دوم در مجموع  
بسطح 1.18 مترمربع که براي هر طبقه 0.59 مترمربع میباشد

الزم به توضیح است با توجه به مرحله ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی بیش از از  -
مرحله فونداسیون، بر اساس  پروانه صادره (پروانه مرحله اول) و همچنین ضوابط آن 

مساحت همکف زمان صدور پروانه بسطح 163.10 مترمربع بعنوان مساحت در حد تراکم  در 
همکف و بسطح 326.20 متر مربع در حد تراکم در طبقه اول و دوم به کمسیون ماده صد 

ارسال گردیده است.ضمناً کسري فضاي باز و همچنین کسري فضاي سبز و نصب درب سواره 
  .رو وارتفاع پیلوت (2.40 متر) در هنگام پایانکار متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

***********************************************////////////////
/////////////*************************************************
************////////////////////////////****************************
*****************************//////////////////////////************

************************************
حالیه طی بازدید بعمل آمده و با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 

سفتکاري و شروع نازك کاري توسط مالک و همچنین افزایش بنا در طبقه سوم و احداث 
طبقه مازاد در طبقه چهارم ، برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد
 مابه التفاوت اضافه بناي همکف بسطح1.24مترمربع -*-

مابه التفاوت اضافه بنا در طبقه اول و دوم بسطح  2.48 مترمربع (هر طبقه 1.24  -*-
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 28.19 مترمربع  ضمنا مساحت طبقه سوم زمان صدور  -*-
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پروانه بسطح 163.10 مترمربع بعنوان مساحت در حد تراکم  به کمسیون ماده صد ارسال 
.گردیده است

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم بسطح 0.68 مترمربع -*-
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 191.29مترمربع -*-

توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 6.35 مترمربع ضمنا بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز  -*-
. انباري در زیر شیروانی بسطح 14.15مترمربع مشمول مازاد بر تراکم می گردد

. رعایت 4 باب پارکینگ می گردد -*-
.بسطح 23.56 مترمربع کسري فضاي سبز دارند -*-

. رعایت فضاي باز می گردد -*-
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، باتوجه به اینکه مطابق تبصره ذیل بند 
24 ماده 55 قانون شهرداري ها، دایر کردن دفتر ازدواج و طالق در محل مسکونی، 
استفاده تجاري محسوب نمی شود لذا تخلفی از سوي مالک از حیث تغییر کاربري 

صورت نگرفته بنابراین صدور راي ، نقض و بال اثر اعالم می گردد.    

سایر 85.31  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/05 1/97/23858 تجدید 
نظر

0-1-1-16-10309-1-1  پل بوسار  13
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع درطبقه  اول می باشد. طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر بدون مجوز با مساحت 85.31مترمربع تبدیل به مرکز تخصصی 
مشاوره و ازدواج گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از 
ارائه مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
باتوجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري منطقه و اینکه محل مسکونی تبدیل به 

محل تجاري (مرکز کانون تبلیغات) گردیده، اقدام نامبرده برخالف موازین و مقررات 
قانونی بوده و راي صادره درخصوص اعاده به وضع سابق (تبصره بند 24 ماده 55 

قانون شهرداري ها) نسبت به مکان موردنظر، عینا تایید می گردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

85.31  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/05 1/97/23859 تجدید 
نظر

0-3-1-16-10309-1-1  پل بوسار  134
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع درطبقه  دوم می باشد. طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر بدون مجوز با مساحت 85.31مترمربع تبدیل به مرکز کانون تبلیغات 
گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك 

توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، باتوجه به اینکه مطابق تبصره ذیل بند 
24 ماده 55 قانون شهرداري ها، دایر کردن دفتر فنی مهندسی، در محل مسکونی، 
استفاده تجاري محسوب نمی شود لذا تخلفی از سوي مالک از حیث تغییر کاربري 

صورت نگرفته بنابراین صدور راي ، نقض و بال اثر اعالم می گردد.    

سایر 85.31 3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/06 1/97/23860 تجدید 
نظر

0-6-1-16-10309-1-1  پل بوسار  134
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع درطبقه سوم می باشد. طی بازدید میدانی مشاهده 
گردید مکان مورد نظر بدون مجوز با مساحت 85.31مترمربع تبدیل به دفتر فنی مهندسی 

خط و خاك گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه 
مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
درخصوص گزارش مورخ 209673-96/12/27 شهرداري منطقه یک مبنی بر اعالم 

تخلفات جدید درخصوص ساختمان مسکونی آقاي شیفتان بربري ماسوله، با عنایت به 
اینکه در راي 1/96/175-96/8/13  صادره از این کمیسیون مقدار تقریبی 74 

مترمربع تخلف به شرح طبقات همکف الی سوم به متراژ 44.86 مترمربع و طبقه 
چهارم به متراژ 5.26 مترمربع و پنجم به متراژ 2.9 مترمربع و زیرشیروانی به متراژ 

20.95 مترمربع، مورد حکم و جریمه واقع نشده است لذا بابت تخلفات مذکور و اینکه 
ضرورتی بر تخریب نمی باشد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 497078400
(چهارصد و  نود و  هفت میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 696.91  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 1/97/23864 بدوي خ وحدت  
نیکمرام بن 

بست 
  سروش

1-2-10093-176-1-0-0 134
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي پروانه شماره 420 مورخ 
1392/12/26 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 1 واحد مسکونی با زیربناي 613.66 متر 

مربع و پس از آن داراي اصالحیه پروانه در تاریخ 1393/03/21 به صورت 4 طبقه روي پیلوت 
با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم با زیر شیروانی شامل 8 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 
1310.15 متر مربع می باشد. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات 

: ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 25.18 متر مربع ( که از این مقدار به سطح 1.07 مترمربع به  -

صورت سایه کنسول بال استفاده می باشد )
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی ( سوئیت ) به سطح 43.35 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 119.85 متر مربع ( هر طبقه 51.99 متر  -
مربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 84.81 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع  -
بصورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )

اضافه بنا بصورت احداث کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري در طبقات اول الی چهارم  -
جمعاً به سطح 7.02 متر مربع  ( طبقه اول به سطح 1.84 مترمربع ، طبقه دوم به سطح 2.03 

مترمربع ، طبقه سوم به سطح 0.45 مترمربع ، طبقه چهارم به سطح 2.70 مترمربع  )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 154.09 متر مربع ( که از این مقدار به سطح  -

3.22 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري می باشد )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.88 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی به سطح 44.91 مترمربع ( با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5  -
مترمربع ، به سطح 20.08 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )

 احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 27.27 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 9 واحد  افزایش گردیده است -
ضمناً در حد شمال ملک 3 عدد درب پارکینگی در زمان پروانه تعبیه گردیده بود و همچنین 
داراي پارك حاشیه بوده که در حال حاضر، 4 عدد درب پارکینگی تعبیه گردیده و با توجه به 

عدم رعایت ضوابط در خصوص حداکثر تعداد درب مجاز و حذف پارك حاشیه اي جهت 
اعمال تبصره 6 ( به واسطه عدم رعایت ضوابط شهرسازي یکی از دربها مورد قبول نمی باشد 

.و خط خورده است ) درنتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است با توجه به افزایش سایر دربهاي پارکینگی از 3 متر به 4 متر ، یک واحد 

کسري پارکینگ نیز حسب نامه معاونت محترم شهرسازي جهت اخذ عوارض درآمدي 

134
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.محاسبه گردیده است
ازبابت موارد فوق الذکر داراي سوابق گزارش وراي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1396/08/13 می باشد
*********************************************************
*********************************************************

********
حالیه متقاضی با توجه به تخریب سوئیت در پیلوت و مسدود کردن یک درب پارکینگی 

مازاد و برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات به شرح ذیل را 
:دارند

 اضافه بنا در همکف به سطح 26.78 متر مربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 57.67 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.28 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 58.26 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.87 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 59.90 متر مربع (که از این مقدار به سطح 5.49 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 92.77 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع به  -
صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد و به سطح 5.38 مترمربع به صورت کنسول غیر 

مجاز به شارع عام می باشد )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 156.99 متر مربع ( که از این مقدار به  -

سطح 5.06 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري و به سطح 55.64 مترمربع 
به صورت تراس رو باز می باشد )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.05 مترمربع -
کاهش زیر شیروانی به سطح 46.70 مترمربع -

احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 28.01 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جزاي نقدي بوده و پرونده مختومه گردیده است

****************************************************
الزم به توضیح است با توجه به رعایت پارك حاشیه اي و کاهش درب پارکینگی از 4 به 3 ، 

کسري پارکینگ درآمد اول منتفی می باشد ولی در خصوص توسعه 3 درب پارکینگی 
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موجود ( بیشتر از 9 متر مجاز پروانه ) در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
.عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

در خصوص تخلف ساختمانی خانم شقایق نوروزي موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث دیوارگذاري بطول 7 متر با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 7700000(هفت میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 7  1
 

1100000  , 1396 دیوار گذاري 1397/02/11 1/97/23865 بدوي خ طالقانی - 
کوچه اول 

جنب 
ساختمان 

مهیار

1-2-10355-58-1-0-0 134
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد نظر داراي فروشنامه عادي  بسطح 55.2 متر مربع می باشد.  از 3 طرف 
توسط همسایه محصور بوده و از حد شمال به طول حدود 7 متر داراي دیوار گذاري بدون 
مجوز می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک برروي خط پروژه می باشد. 

مراتب باتوجه به نامه شماره  229530  مورخ 96/11/14 کمیسیون ماده صد تقدیم حضور می 
.گردد

.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/12/17 بسطح 4.23 متر مربع در تعریض قرار دارد ***

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت اضافه 
بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی با ضریب  0.75   برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

80136000(هشتاد میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماد

جریمه 31.8  0.75
 

3360000  , 1396 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1397/02/18 1/97/23876 بدوي گلسار-بلوار 
استاد معین  

خیابان 20
متري گاز 
نبش بن 
بست 8
  متري

1-1-10129-228-1-0-0 134
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,320,211,200(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و  
دویست و  یازده هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 196.46  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

1,365,252,000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  دویست و  پنجاه و  
دو هزار )   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 162.53  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 112.38مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 188,798,400
(یکصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 112.38  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 1/97/23876 بدوي گلسار-بلوار 
استاد معین  

خیابان 20
متري گاز 

نبش بن بس

1-1-10129-228-1-0-0 134
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 296 مورخ 93/12/14 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 727.32 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
:نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 37.47 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 149.88 مترمربع (هر طبقه 37.47 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 7.76  -4

مترمربع (هر طبقه 1.94 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 162.53 مترمربع-5

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 5.11 مترمربع و در طبقات به سطح 107.27  -6
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی در شمال ملک به سطح 5.3 مترمربع در -7

همکف و 26.50 مترمربع در طبقات
مازاد بر تراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 1.66 

مترمربع - صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش زیرشیروانی به سطح 3.16 مترمربع با توجه به حذف تاسیسات

حذف راه پله به بام به سطح 22.3 مترمربع
رعایت ارتفاع پیلوت در هنگام پایانکار الزامی میباشد.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب 

.نگردیده است.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

**میگردد.//جهت بروزرسانی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رحمن راضی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 142.36 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 956659200(نهصد و  پنجاه و  شش میلیون و  
ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 142.36  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/02/29 1/97/23880 بدوي پارك  
نیکمرام  - 

کوچه 
 نیلوفر

1-2-10079-41-1-0-0 134
5

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 2.39 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

(960/000 ریال) بمبلغ  4,588,800(چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 2.39  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله  اتمام کار و بهره برداري  که داراي پروانه احداث 
بناي مرحله دوم به شماره 228  مورخ 1395/12/28 بصورت 5  طبقه بر روي پیلوت در 5 

واحد مسکونی و به مساحت کلی 997.90 مترمربع می باشد که تا مرحله فونداسیون و پروانه 
احداث بناي مرحله اول خالفی نداشته ولیکن حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی 
و ارائه نقشه برداري و با توجه به حذف سایبان تا این مرحله داراي بناي مازاد بر تراکم در 

:همکف و طبقات و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 23.66 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 23.66 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 23.66 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 23.66 مترمربع -4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 23.66 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم  به مساحت 23.66 مترمربع -6

. کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.91 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 2.39  -8

.مترمربع می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در  -9

طبقات به مساحت 0.4 مترمربع می باشد.( هر طبقه 0.08 مترمربع .)
.درب سواره رو نصب نشده است ولیکن کسري پارکینگ ندارد

.فضاي باز و فضاي سبز تامین می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

134
5

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/11 1/97/23882 تجدید 
نظر

چمارسرا  
کوچه 
عابدي 

خیابان 25
متري

1-2-10382-11-1-0-0 134
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه 

برابر یک پنجم ارزش سرقفل(برابر نظریه کارشناسی شماره 661 مورخ 97.01.07) 
معادل 520000000(پانصد و  بیست میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 24  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/11 1/97/23882 تجدید 
نظر

چمارسرا  
کوچه 
عابدي 

خیابان 25
متري

1-2-10382-11-1-0-0 134
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,048,320,000(یک میلیارد و  چهل و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 156  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 64-95/09/07  بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت در4  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 640.30 مترمربع می 
باشد در مرحله اتمام فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  همکف داراي 
سابقه افزایش بنا بسطح 19.60 مترمربع می باشد و پروانه مرحله دوم دریافت نموده است . 

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و در حال اجراي سقف آخر و سربندي  می 
« باشد و باستناد نقشه هاي ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف بصورت سایه کنسول بالاستفاده  بسطح 14.10 مترمربع جهت اخذ  -
 عوارض احداث

 تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه با ارتفاع 3.40 متر بسطح 24 مترمربع -
اضافه در طبقات اول تا چهارم بسطح 156 مترمربع (هر طبقه 39 مترمربع ) -

 . رعایت 4 باب پارکینگ مسکونی می گردد -
. یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد -

. بسطح 19مترمربع کسري فضاي باز و بسطح15 مترمربع کسري فضاي سبز دارد -
.رعایت سایر ضوابط پروانه تا زمان پایانکار الزامیست

-. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست -*-*-*-
*-*-*-

حالیه تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل(برابر نظریه کارشناسی شماره 

264711 مورخ 96.12.26) معادل 1366560000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  شش 
میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 109.41  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/15 1/97/23883 بدوي بلوار قلی  
پور روبروي 

مدرسه 
میثم جنب 
کوچه شورا

1-2-10485-66-1-0-0 134
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ746852400(هفتصد و  چهل و  

شش میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 133.58  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 499 مورخ 1392/12/28 و تمدید 
پروانه مورخ 1394/11/12 طبق بند 24 صورتجلسه مورخ 1391/12/27 کمیسیون ماده 5 
بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي یکواحد تجاري (5 طبقه بر روي پیلوت) بهمراه بالکن و 

زیرزمین در 2 واحد مسکونی با زیربناي 1273/65 متر مربع و با رعایت 5 متر عقب سازي(با 
استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي سقف اول 

.میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

کاهش مساحت زیرزمین بمیزان 8/99 متر مربع-1
 اضافه بنا در همکف بمساحت 107/12 متر مربع-2

توسعه بناي تجاري بمساحت 102/98 متر مربع بصورت تبدیل همکف به مغازه-3
 توسعه بالکن تجاري بمساحت 6/43 متر مربع-4

 توسعه بناي مسکونی در نیم طبقه (انباري) بمساحت 9/19 متر مربع-5
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 3/26 متر مربع - همکف -6

 بمساحت 7/98 متر مربع  - نیم طبقه بمساحت 6/03 متر مربع
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.توضیح اینکه پس از اتمام عملیات وضعیت کسري پارکینگ مجدداv قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است که وضع موجود داراي رمپ ورودي پارکینگ جهت دسترسی به زیرزمین 
.میباشند در حالی که در نقشه هاي زمان باالبر بمساحت 12/5 متر مربع لحاظ شده است
همچنین وضع موجود طبق نقشه برداري مساحت رمپ در همکف جزء زیربنا محاسبه 

.گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

134
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي رحمان حسنی و شرکاء نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 6135 مورخ 91.4.26 مطروحه در دیوان عدالت اداري که 
جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9209970902801069 مورخ 92.4.31 به 

این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و 
مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي 

دیوان عدالت اداري شعبه 28 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت استحکام بنا و وصول نظریه مزبور تحت شماره 16920 مورخ 97.2.5 

فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره به 
استناد تبصره 2 و 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي خارج از تراکم بمساحت 101.28 
مترمربع و نیز با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به بناي داخل تراکم به متراژ 

139.68 مترمربع  به مبلغ 199065600(یکصد و  نود و  نه میلیون و  شصت و  پنج هزار 
و  ششصد) ریال محکوم و اعالم میدارد. . ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق 

االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 
باشد.راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 240.96  0.1
 1.5 

 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 1/97/23886 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهداي  
گمنام ك 

66 

1-2-10140-17-1-0-0 134
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با قدمت حدود 6 سال (سال 1390) و بدون مجوز بر روي عرصه نسقی احداث 

.گردیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده زیربناي همکف بمساحت 80/32 متر مربع و طبقات 2.1 

.بمساحت 160/64 متر مربع (هر طبقه 80/32 متر مربع ) میباشد
.کسري پارکینگ ندارند 

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 

مورخ 1396/10/16 بمساحت حدوداv 9/20 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 8 متري اصالحی 
.قرار دارد

حالیه متقاضی با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 و با توجه به تصمیم کمیسیون 
.همعرض درخصوص شناسایی مالک جدید درخواست بررسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی رانگاه موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث بناي تجاري به مساحت 70.86 مترمربع با توجه به انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 2700000 ریال فلذا مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 16938 مورخ  97.2.5 به مبلغ 540000
(پانصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 70.86  0
 

55000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/15 1/97/23887 بدوي پستک 
بعداز نبوت 

40

1-1-10402-909-1-0-0 134
9

در خصوص بناي مسکونی ؛با توجه به سابقه بنا ( سال وقوع تخلف 1358 ) قابلیت 
طرح در کمیسیون را ندارد.

سایر 151.17  0
 

55000  , 1358 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی مشتمل بر 4 باب مغازه برابر سند ارائه 
شده به سطح عرصه 364.65 مترمربع و برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 366.83 

مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 114.43 مترمربع در حد تراکم و 
سایبان فلزي متصل به ساختمان به سطح 15.45 مترمربع و راهروي مسقف جداساز به سطح 
19.54 مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز به سطح 1.75 مترمربع و همچنین احداث 4 باب 
مغازه جمعاً به سطح 70.86 مترمربع مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت 

آن با توجه به فیش برق پیوست 1358 می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 
1396/11/07 به سطح 100.95 مترمربع در تعریض می باشد. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
 با توجه به اعتراض مالک به سال وقوع تخلف و ارجاع امر به کارشناسی جهت 

اظهارنظردراینخصوص، برابر نظریه کارشناسی شماره 225954 مورخ 96.11.09 با 
اصالح زمان وقوع تخلف به سال 1391  لذا راي بدوي جریمه با همان ضریب قبلی (1.5 

برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف )در خصوص اضافه بناي همکف وطبقات بملغ 
205,896,600(دویست و  پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار و  ششصد) ریال 

صادرمیگردد .

جریمه 87.99  1.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 1/97/23890 تجدید 
نظر

مسجد 
هاشمی خ 
بعثت بن 
 بست 6

1-2-10170-4-1-0-0 13
50

 با توجه به اعتراض مالک به سال وقوع تخلف و ارجاع امر به کارشناسی با اصالح زمان 
وقوع تخلف به سال 1391 برابر نظریه کارشناسی شماره 225954 مورخ 96.11.09 لذا 
راي بدوي جریمه با همان ضریب قبلی در خصوص تراکم اعطایی (با اصالح سال وقوع 

تخلف)بملغ 51,714,000(پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  چهارده هزار ) ریال 
صادرمیگردد .

جریمه 66.3  0.5
 

1560000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  28 مورخ  91/2/11 با زیر بناي کل  417.25 مترمربع در 4.5 طبقه صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر 
خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می 

:گردد
خارج از عمق 60% به طول 2.1متر -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 18.90 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 64.12 مترمربع ( هر  -3

طبقه 16.03 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3 مترمربع ( هر طبقه 0.75متر مربع )
توسعه راه پله به بام بسطح 1.97 متر مربع -5

در هنگام صدور پروانه به سطح 66.3 متر مربع در طبقات از تراکم خارج از 25 درصد  -6
استفاده نموده است. ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد 

:ضمناً
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به نامه شماره 247741 مورخ 96/12/7 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و با توجه   ***
به تصمیم کمیسیون بر اساس نظریه کارشناس دادگستري سال وقوع تخلف 1391 در نظر 

***.گرفته شد و عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد
عملیات در مرحله بهره برداري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت  ********

 بروز رسانی

13
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري حکم  به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  393,422,400(سیصد و  نود و  سه 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.03  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/06/03 1/97/23895 بدوي علی آباد  
بن بست 
  زادشفق

1-2-10209-93-1-0-0 13
51

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و بعلت حجم باالي تخلفات 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم و تبدیل راه پله به بناي مفید و انباري در 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,754,827,200(یک میلیارد و  هفتصد 
و  پنجاه و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 298.44  1.75
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و شروع سفت 
کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 239 مورخ 95/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي 
پیلوت و 3 باب مغازه به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 

1113.93 مترمربع میباشد، مورخ 96/12/28 پروانه مرحله دوم صادر گردید.حالیه با توجه به 
:نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 62.19 مترمربع که از بابت 51.12 مترمربع داراي سوابق در  -1

واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد بوده و بر این اساس به سطح 
.11.07 مترمربع مابه التفاوت دارد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.62 مترمربع -2
توسعه تجاري در همکف به سطح 39.03 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 248.76 مترمربع (هر طبقه 62.19 مترمربع) -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 24.88  -5

مترمربع (هر طبقه 6.22 مترمربع)
اضافه بنا به سطح 5.11 مترمربع ناشی از افزایش سطح انباریهاي زیرشیروانی بیش از 5  -6

مترمربع
برابر نظر مدیر محترم شهرسازي vبا توجه به جانمایی پارکینگ تایید شده در زمان صدور 

پروانه و نیز با توجه به بازدید عملی مشترك با معاونت محترم منطقه طبق اصالحات صورت 
."گرفته ، برابر جانمایی ارائه شده اصالحی 8 واحد پارکینگ مورد تایید می باشد

بر این اساس در این مرحله کسري پارکینگ ندارد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در 
.هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

-------------
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

13
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  193,246,250(یکصد و  
نود و  سه میلیون و  دویست و  چهل و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 49.87  1.25
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23900 بدوي پل بوسار  
ك شهید 

محمد 
مشقی 

نرسیده به 
  40 دستگاه

1-1-10525-172-1-0-0 13
52

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 89,435,000(هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  سی و  پنج 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 57.7  0.5
 

3100000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 156مورخ 94/09/18 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 314.10 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 9.58 مترمربع -1
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 19.16 مترمربع (هر طبقه 9.58 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول تا سوم به سطح 2.82  -4
مترمربع  (هر طبقه 0.94 مترمربع)

اضافه بنا در طبقات سوم به سطح 16.96 مترمربع-5
داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 57.70 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -7
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
کاهش سطح راه پله به بام به سطح 3.97 مترمربع 

.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

201  0
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/12 1/97/23904 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 

 خ 168

1-1-10422-7-1-0-0 13
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی  ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 252 مورخ 

1394/12/12 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در طبقه 
پنجم شامل 5 واحد مسکونی با زیربناي 1091.30 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 

294266 مورخ 1395/12/25 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده 
 .و خالف جدیدي مشاهده نگردید

ملک متشاکی  یکبابخانه مسکونی ویالیی داراي اعیان بسطح 126 متر مربع که داراي بالمانع 
بشماره 1/33/827-74/01/26 می باشد. در حال حاضر کل ملک مسکونی به کافه سنتی 

بسطح اعیان 126 متر مربع تبدیل نموده و داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  
داراي تابلو پرچمی بصورت  کافه سنتی بوده و داراي فعالیت شغلی  می باشد که این امر 

مورد اعتراض شاکی بوده و نسبت به مزاحمت شغلی اعتراض دارند. جهت بررسی بیشتر نیاز 
به ارائه مدارك از سوي متشاکی می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کریم خانالري حاجی لو و محمدرضا متقی موضوع 

گزارش شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً 
بمساحت 75.96 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 446644800

(چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 75.96  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/29 1/97/23928 بدوي علی اباد   
محمدي

1-2-10209-9-1-0-0 13
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 114 مورخ 1396/08/20 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 455.2 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 321073 در مرحله اتمام 
فونداسیون  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.16 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 42.48 مترمربع ( هر طبقه 14.16 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 3.71 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 15.42 متر مربع ( هر طبقه 5.14 
متر مربع )

کاهش زیر شیروانی به سطح 4.76 مترمربع -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 0.19  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

13
54

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
263002-96/12/24 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   10000000(ده میلیون ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با 

اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 40  0
 

202500  , 1382 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/18 1/97/23930 بدوي بلوار 
ولیعصر خ 
سحرخیز 
روبروي 

کوچه سوم

1-1-10290-87-1-0-0 13
55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه  طی بازدید میدانی بصورت یک باب مغازه نسقی به مساحت 
.تقریبی 40 مترمربع که با توجه به فیش برق تاریخ احداث آن سال 1382 می باشد

مغازه فوق الذکر فاقد بالکن و داراي فعالیت شغلی برنج فروشی می باشد و مساحت دقیق در 
.صورت ارائه نقشه برداري اعالم می گردد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/11/07 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 8.74 

.مترمربع داراي عقب نشینی می باشد
از بابت مغازه فوالذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/23930 مورخ 

.1397/02/18 مبنی بر صدور راي جریمه می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13
55

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

56,313,600(پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال جریمه 
در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 4.19  4
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/06 1/97/23945 بدوي  
گلسار-استا

د معین 
 نبش خ175

1-1-10125-9-1-0-0 13
56

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 358مورخ 
85/10/14  و از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پس از آن 
پایانکار دریافت نموده اند و تا کنون تفکیک نشده است حالیه در حال بهره برداریست و طی 

بازدید بعمل آمده انباري قطعه 4 (طبق نقشه برداري) بسطح 4.19 مترمربع  تخریب و به 
مغازه قطعه 2 الحاق یافته است و داراي 4.19 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد . مراتب جهت 

.دستورات مقتضی تقدیم می گردد
ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 25  0

 
1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/04 1/97/23946 بدوي یلوار رجائی 

  بن بست 
46

1-2-10100-60-1-0-0 13
57
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداث به صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی که براي 
آن پروانه به شماره 3 مورخ 1375/02/03 و پایانکار به شماره 14745 مورخ 1375/09/29 
صادر گردیده است. الزم به توضیح است یکی از ساکنین پس از دریافت پایانکار اقدام به 

احداث یک باب مغازه به سطح 16.8 مترمربع در حیاط مشاعی با قدمت سال جاري (1396) 
نمودند. برابر ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. برابر خط پروژه 
شماره 13 مورخ 1396/12/22 به سطح 0.1 مترمربع در تعریض می باشد. مراتب جهت ارسال 

.پرونده به کمیسون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
الزم به توضیح است براي ملک فوق راي کمیسیون بدوي به شماره 1/97/23946 مورخ 

1397/04/04 مبنی بر تخریب بنا صادر گردیده و حالیه متقاضی راساً نسبت به تخریب کامل 
.بنا با توجه به تصاویر پیوست اقدام نموده و درخواست مختومه شدن پرونده را دارند

13
57

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، و 
به دلیل عدم پیگیري مالک ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 
کسب  و بازگشت به حالت اولیه راي صادر میگردد

تعطیل محل 
تخلف

45.01  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/02/18 1/97/23959 بدوي خ معلم -  
علی آباد 

نبش کوچه 
بهادر س 

تکتم

1-2-10085-23-1-3-0 13
58

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه اول می باشد.طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر با مساحت 45.01 مترمربع تبدیل به  سالن ارایش و زیبایی بنام تجاري 
گاش گردیده است  و بابت مجوز تابلو در سیستم داراي پرونده  نیمه تمام به شماره 

278948مورخ   6/11/95 میباشد ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت 
پس از ارائه مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  
1,663,594(یک میلیون و  ششصد و  شصت و  سه هزار و  پانصد و  نود و  چهار) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 8.19  1.25
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 1/97/23965 تجدید 
نظر

حسین آباد 
منفرد 
دوست 

کوچه 32 
روبروي 

ساختمان 
گندم

1-2-10338-59-1-0-0 13
59

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و  نظر به قدمت بنا و اینکه 
ملک در کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به 
مبلغ  1,758,250(یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  دویست و  پنجاه) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 108.2  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان یک و نیم اشکوبه فاقد مجوز در 
حال بهره برداري با اسکلت شناژي با قدمت سال 1377 برروي عرصه فاقد سند برابر 

فروشنامه عادي  بسطح 100 مترمربع و طبق نقشه با زیربناي 114.57 مترمربع و سرویس 
جداساز بسطح 1.82 مترمربع که برابر ضوابط بسطح 8.19 مترمربع در همکف مازاد بر تراکم 
و مابقی بسطح 108.20در حد تراکم میباشد . باستناد خط پروژه 13-97/02/09 فاقد عقب 
نشینی است . ضمنا قبال با گزارش غیابی به کمیسیون ارجاع شده و داراي راي تخریب می 

 .باشد .مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 

شماره 9709970956600314 مورخ 1397/01/27 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، حسب مالحظه اسناد مدارك و مستندات و سوابق و حجم تخلفات و مصالح بکار 

رفته و موقعیت مکانی بناي احداثی به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 
در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 383/64 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/75 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3544833600(سه میلیارد و  پانصد و  چهل و  چهار 
میلیون و  هشتصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي 

صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان 
عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 383.64  2.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 1/97/23973 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
گلسار-خ

98  

1-1-10041-71-1-0-0 136
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 732 مورخ 
91/12/28 بصورت 5/5 طبقه و در 5 واحدمسکونی با زیر بناي 1203مترمربع می باشد. قبالً 

:در مرحله اجراي سقف اول داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده است
اضافه بنا در همکف به سطح 80 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 80مترمربع -2
در هنگام صدور پروانه به سطح 57 مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7)استفاده نموده -3

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق و راي تجدید نظر مورخ 92/12/14 کمیسیون ماده .است
صد می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه 
خارج از عمق 60 درصد به طول 5.18 متر (ضمناً  -1:شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در پروانه صادره به سطح 14.24 متر مربع کمتر از 60 درصد سطح مجاز در هر طبقه مجوز 
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 77.97 مترمربع که قبالً  -2داشته است.)
بسطح 80 متر مربع داراي سوابق پرداختی می باشد. ( بسطح 2.03 متر مربع نسبت به 

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 77.97  -3گزارش قبل کاهش یافته است)
مترمربع که قبالً بسطح 80 متر مربع داراي سوابق پرداختی می باشد. ( بسطح 2.03 متر 

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم  -4مربع نسبت به گزارش قبل کاهش یافته است)
داراي اضافه بناي  -5الی چهارم جمعاً به سطح 233.91 مترمربع ( هر طبقه 77.97متر مربع)
خارج از تراکم بسطح 110.97 متر مربع در طبقه پنجم می باشد که از این مقدار بسطح 33 

توسعه راه پله  -6.مترمربع مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به -7به بام بسطح 11.22 متر مربع

زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.74 متر مربع و در طبقات 
رعایت پارکینگ می اول تا پنجم جمعاً به سطح 24.8 متر مربع ( هر طبقه 4.96 متر مربع )
ضمناً اجراي دیوار حائل و رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام .گردد

درخواست صدور مجوز حفاري انشعاب آب به طول 1.5 متر خاکی و 2   .پایانکار الزامی است
.مترآسفالت را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ104,664,000(یکصد و  چهار میلیون و  

ششصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 31.15  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23974 بدوي میدان  
سرگل بلوار 
شمسی پور 

جنب 
هنرستان 

 علم صنعت

1-2-10193-36-1-0-0 136
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 116 مورخ 1395/12/05 به صورت 3.5 طبقه در 9 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1329.8 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 308858 مورخ 1396/01/26 

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري 
:ارائه شده داراي تخلف ساختمانی ( کمتر از 5 % ) به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 7.90 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 23.25 مترمربع ( هر طبقه 7.75 مترمربع ) -

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.94 مترمربع -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 25,668,000(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.14  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 1/97/23975 بدوي گلسار -  
خیابان 125 
 - کوچه 9

1-1-10426-65-1-0-0 136
2
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده  توسط متقاضی ساختمان در مرحله بهره برداري  که  داراي پروانه احداث 
بنا مرحله سوم  به شماره 16 مورخ 1395/05/16 که بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 1 واحد 
مسکونی و با زیربناي کلی 297.63 مترمربع صادر شده و تا این مرحله خالفی نداشته است 
و حالیه با توجه به نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی ، داراي اضافه بنا در همکف و 

:طبقات و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 1.25 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.25 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.64 مترمربع -3

. کاهش راه پله آخر به مساحت 0.93 مترمربع -4
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

136
2

باتوجه به اینکه در راي شماره 1/96/23660-96/12/26 صادره از این کمیسیون، 
موضوع کسري یک باب پارکینگ تجاري، مورد حکم واقع نشده لذا باتوجه به احراز 
تخلف مذکور به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 25500000(بیست و  پنج میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/29 1/97/23983 اصالح
ي 

بدوي

ابتداي بلوار 
گلسار - 
روبروي 

اداره پست

1-1-10207-18-1-0-0 136
3

درخصوص سایر تخلفات اعالمی، راي سابق الصدور از حیث محاسبه و وصول جریمه، 
به قوت خود باقی است. بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی، 

ممنوع است. 

سایر 31.82  0
 

960000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت ارائه شده بصورت ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر یکباب خانه به مساحت 108 مترنمربع و قطعه شش تفکیکی که حالیه طی 
بازدید میدانی یک باب خانه دوبلکسی به مساحت 134.64 مترمربع و  سایبان به مساحت 

16.76 مترمربع  و یک باب مغازه تازه ساخت بدون مجوز به مساحت 15.06 مترمربع  در محل 
.موجود می باشد

از بابت خانه داراي بالمانع به شماره 1/33/2466 مورخ 1379/09/29  می باشد ولیکن از 
.بابت سایبان و مغازه  تازه ساخت با قدمت سال 1396 ، مجوزي ارائه نگردیده است
از بابت مغازه و سایبان داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/23660 مورخ 

.1396/12/26 مبنی بر صدور جریمه بصورت تجاري می باشد
که حالیه با توجه به اصالح گزارش کارشناسی ، یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می 
گیرد . سایبان  احداثی اعالم شده به مساحت 16.76 مترمربع بصورت مسکونی می باشد و 

.همچنین مساحت مغازه احداثی 15.06 مترمربع می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 1396/10/27 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 
3.01 مترمربع از مغازه مورد نظر و به مساحت 3.39 مترمربع از عرصه حد جنوب در تعریض 

.کوچه 10 متري اصالحی می باشد
از بابت موارد فوق الذکر داراي مجدد کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/23660 مورخ 

.1396/12/26 و مبنی بر صدور جریمه می باشد
(( مغازه فوق الذکر فاقد فعالیت شغلی می باشد.))

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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در خصوص اعتراض آقاي مجتبی روشن ضمیر نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدید نظر  بشماره دادنامه 1.95.17576 مورخ 95.4.5 مطروحه در دیوان عدالت 

اداري شعبه 10 ؛ که جهت رسیدگی برابر دادنامه بشماره 9609970902805032 مورخ 
96.11.11 به این کمیسیون ارجاع گردیده ، اعضاي کمیسیون با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در پرونده  و با درنظر گرفتن 
موارد نقص شعبه محترم 10 دیوان عدالت اداري مع الوصف ضمن  نقض راي اصداري با 
ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

نسبت به احداث بناي مسکونی در همکف و طبقات جمعاً بمتراژ  202.54 مترمربع و 
2.5 برابر ارزش معامالتی در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 138.68 

مترمربع  و در خصوص تراکم اعطایی در راي تجدیدنظر اعتراض موجهی بعمل نیامده 
عیناً تائید و استوار میگردد جمعاً کل جریمه بمبلغ 2576179200(دو میلیارد و  پانصد 

و  هفتاد و  شش میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال می باشد. راي 
صادره قطعی و الزم االجراست. 

جریمه 371.1  0.5
 2 

 2.5 
 

3360000  , 1393
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/23984 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  خ  
123 ولیعصر 
(عج) چهارم

1-1-10195-10-1-0-0 136
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 408 مورخ 92/12/21 با زیر بناي کل 481.2 مترمربع در 3.5 طبقه با انباري در زبر 
شیروانی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در  مرحله اجراي سقف پنجم می باشد.  

مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 
:تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول  حدود 2.6 متر -1
افزایش بنا در همکف به سطح  38.43 مترمربع که از این مقدار بسطح 9.18 متر مربع در  -2

.حد تراکم و مابقی خارج از تراکم می باشد
احداث سایبان در همکف بسطح 4.73 متر مربع در محوطه دو متر حیاط خلوت جهت  -3

تامین دو واحد پارکینگ مازاد بر نیاز
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 115.29 متر مربع ( هر  -4

طبقه 38.43 متر مربع)
حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 138.68 متر مربع -5

بناي خارج از تراکم به جهت برگشت 5% تشویقی آسانسور بسطح 9.13 مترمربع با توجه  -6
.به حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 8.74 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

26.22متر مربع ( هر طبقه 8.74 متر مربع )
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 29.88 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -8

اند ( تبصره 7)
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است 

 
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور  

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به موقعیت ملک، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  19,410,600(نوزده میلیون و  چهارصد و  ده هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.06  0.5
 

1020000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 1/97/23989 بدوي فخب شهید 
نوروزي 
کوچه 
هشتم 

کوچه گل 
محمدي

1-1-10661-25-1-0-0 136
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرخط عادي (نسقی) یک قطعه زمین بمساحت 90مترمربع که متقاضی 
بدو قسمت تبدیل نموده ودر قسمتی از عرصه بمساحت 51.33 مترمربع درحال احداث بناي 

مسکونی فاقد مجوز بسطح 22.95 مترمربع که کمتر از حدنصاب یک واحد مسکونی 
..میباشد

قئمت بنا سال 96 و با مصالح بلوکی داخل تراکم وداراي دیوار گذاري فاقد مجوز بطول 15.11 
.متر وبارتفاع 2 متر میباشد

الزم بذکراست باتوجه به اینکه مساحت زیربنا کمتر از حدنصاب  یک واحد مسکونی بوده لذا 
...ضوابط پارکینگ تعلق نمیگردد

ضمنآ باستناد  خط پروژه 12مورخ97/01/28 (507) به بن بست 6متري بمقدار 10.15 مترمربع 
..از اعیان درتعریض میباشد

حالیه مالک درخواست استعالم شرکت گاز وحفاري بطول یک متر با پوشش آسفالت 
..رادارند

 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره 286/6/ع مورخ 96/12/16 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 

مبلغ 1,183,800,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 236760000(دویست و  سی و  شش میلیون 

و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 19.73  0
 

3360000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/29 1/97/23992 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  احمد زاده

1-1-10463-1-1-0-0 136
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک  قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت 
ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه صادره به شماره 648 به تاریخ 91/12/28 و  

پایانکار به شماره 189539 مورخ 1394/12/10 و به صورت 4 طبقه در 4 واحد مسکونی 
پایانکار دریافت نموده است و تا کنون تفکیک نگردیده و تمامی واحد ها به یک نفر تعلق 

دارد،الزم بذکر است ملک فوق داراي گزارش کارشناس محترم شهرداري بشماره درخواست 
:296625 مورخ 95/11/23 بشرح ذیل میباشد

((مالک مبادرت به احداث یک باب مغازه تجاري به مساحت 19.73 مترمربع در قسمتی از 
حیاط مشاعی حد جنوبی با قدمت سال 1395 نموده است که از بابت آن یک واحد کسري 

.پارکینگ تجاري نیز تعلق می گیرد
الزم به ذکر است که با توجه به طرح تفصیلی جدید خیابانی از حد غربی مغازه و ساختمان 

.فوق الذکر عبور می نماید که نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 2-1 مورخ 1395/12/21 ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی 

می باشد))
درحال حاضر از ملک فوق تخلف جدیدي مشاهده نگردیده،و تخلفات مذکور بقوت خود باقی 
میباشد. الزم بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع 

 .موجود قابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

136
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 2126250(دو میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 94.5  0.1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/24015 بدوي کوي 
حسینی 
کوچه 56

1-1-10701-2-1-0-0 136
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

7,443,000(هفت میلیون و  چهارصد و  چهل و  سه هزار ) ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در 

هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 33.08  1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه دو اشکوبه در یک واحد مسکونی فاقد سند برابر 
فروشنامه عادي  بسطح 70 مترمربع که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات بشرح 

: ذیل می باشد
احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 64.53 مترمربع که از این مقدار بسطح4.67  

.مترمربع احداث سرویس جداساز می باشد
 احداث بناي بدون مجوز در نیم طبقه بسطح 28.43 مترمربع

احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول بسطح 34.62 مترمربع که از این مقدار بسطح 16.53 
 . مترمربع بصورت تراس رو باز می باشد

طبق بخشنامه با لحاظ قراردادن عرصه قبل عقب نشینی و تراکم 80% و سطح اشغال  *-*
55% ،  بسطح 38.50 مترمربع در حد و بسطح 26.03 مترمربع مازاد بر تراکم در همکف و 

. بسطح 56 مترمربع در حد و بسطح 7.05 مترمربع مازاد بر تراکم در طبقه اول دارند
.رعایت پارکینگ براي یک واحد می گردد

 . مصالح بتنی و قدمت بنا سال 1378 می باشد
باستناد خط پروژه 12-96/10/14 بسطح 24.35 مترمربع از عرصه در تعریض قرار دارد که در 

. آن اعیان واقع گردیده است . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

136
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث مکان تجاري محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره 97/102 مورخ 97/2/1 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
985,600,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 

مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 197120000(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  یکصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 123.2  0
 

1020000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/25 1/97/24016 تجدید 
نظر

ولیعصر - خ 
عرفان - 

پشت تاالر 
زند-انتهاي 

کوچه

1-1-10397-930-1-0-0 136
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 51,000,000(پنجاه 
و  یک میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/25 1/97/24016 تجدید 
نظر

ولیعصر - خ 
عرفان - 

پشت تاالر 
زند-انتهاي 

1-1-10397-930-1-0-0 136
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه داراي فروشنامه عادي و برابر نقشه برداري ارائه 
شده به سطح عرصه 178.46 مترمربع و اعیان به سطح 61.60 مترمربع و داراي بالکن 

سراسري می باشد. از بابت احداث اعیان فوق الذکر مجوزي ارائه نگردید. با توجه به قرار 
گرفتن در کاربري فضاي سبز کالً خارج از تراکم می باشد اسکلت ساختمان بلوکی و قدمت 
آن سال 1396 می باشد. ضمناً  داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. برابر اظهار 
واقع است و فاقد سند می  G213 نظر واحد محترم نقشه برداري ملک مورد نظر در کاربري
باشد و در طرح تفضیلی معبري براي آن طراحی نشده است . مراتب جهت ارسال پرونده به 

.کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهرداد ایرانفر و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 

منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 41.32 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 347088000(سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  

هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 41.32  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 1/97/24017 بدوي گلسار  
 انتهاي 104

1-1-10058-1113-1-0-0 136
9
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه مرحله 
اول بشماره 146 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی با زیربناي 

511.75 متر مربع و پروانه مرحله دوم به شماره 314209 مورخ 1396/05/29 در مرحله ستون 
گذاري همکف ( فاقد تخلف تا مرحله فوق ) صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 

: تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
 اضافه بنا در همکف به سطح 15.37 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 15.37 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.18 مترمربع -3

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 4.40 مترمربع -4
.رعایت پارکینگ ، فضاي باز و فضاي سبز گردیده است

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 
.1397/05/02 مبنی بر جزاي نقدي بوده و اجراي حکم نموده است

****************************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

136
9

نظر به اینکه در راي شماره 1/96/23627-96/12/23 صادره از این کمیسیون، بابت 
مقدار 135 مترمربع تخلف واحد مسکونی طبقه مازاد پنجم، اشتباها عدد 152.92 قید 

گردیده و بر همین مبنا براي نامبرده جریمه تعیین گردیده درحالیکه جریمه تعیینی 
مبتنی بر اشتباه بوده لذا با اعالم اینکه مقدار تخلف 135 مترمربع و مقدار جریمه 

2243270400(دو میلیارد و  دویست و  چهل و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و 
 چهارصد) ریال می باشد، دادنامه فوق الذکر اصالح می گردد. 

جریمه 285.03  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/02/29 1/97/24020 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار 
انصاري   

ششم-نرج
س

1-1-10224-52-1-0-0 13
70

راي فوق الذکر درخصوص تراکم اعطایی، متراژ و مبلغ جریمه اعالمی، اشتباه محاسبه 
و حکم به محکومیت مالک به پرداخت جریمه براساس مبلغ مذکور صادر شده است 

لذا این کمیسیون با اصالح متراژ از 358.87 به 73.84 مترمربع و تعیین مبلغ 
124,051,200(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال 

جریمه، دادنامه صدرالذکر را اصالح می نماید.

جریمه 73.84  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص سایر تخلفات اعالمی، راي سابق الصدور از حیث محاسبه و وصول جریمه، 
به قوت خود باقی است. بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی، 

ممنوع است.

سایر 364.75  0
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/24020 اصالح
ي 

تجدیدن

بلوار 
انصاري   

ششم-نرج

1-1-10224-52-1-0-0 13
70

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 161مورخ 92/06/25 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت با دو متر عقب سازي در طبقه 4 شامل 8  واحد مسکونی کالً با 

زیر بناي 1167.50 مترمربع می باشد که پروانه از درجه اعتبار ساقط است و مالک برخالف 
مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به 

احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و آجرچینی می باشد و با 
:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 68.38 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 205.14 مترمربع ( هر طبقه 68.38 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 4  بسطح 91.23 مترمربع که از این مقدار بسطح 22.85 مترمربع عدم -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 285.03 مترمربع در مجاورت اتاقک آسانسور که با طبقه 4  -
تشکیل یک واحد را می دهد ضمنا بسطح 149.96 مترمربع تراس روباز اختصاصی در حدین 

. شمال و جنوب دارد
.کاهش سطح راه پله و آسانسور در این طبقه نسبت به پروانه 1.03 مترمربع می باشد -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 به 5  واحد  که با توجه به ضابطه پروانه رعایت  -

پارکینگ گردیده ضمنا پارکینگ هاي جانمایی شده در زمان پایانکار نیاز به بازدید میدانی 
. دارند

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 73.84 مترمربع از  تراکم اعطایی  -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

 . با توجه به احداث طبقه مازاد رعایت ضوابط آتش نشانی الزامیست-
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام  

.رسیده است .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد تبدیل غیرمجاز59.25 مترمربع بصورت صندوق قرض 
الحسنه و بمساحت 18.05 مترمربع احداث آبدارخانه ،انبار و سرویس بهداشتی در 

زیرپله ، مجموعا با کاربري اداري ، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( 
برابر نظریه کارشناسی شماره 19244 مورخ 97.02.08 )معادل 695700000(ششصد و  

نود و  پنج میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 77.3  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/02/25 1/97/24021 بدوي بلوار شهید  
انصاري 

بلوار نماز 
کمیته امداد 
امام خمینی 

(ره)

1-1-10548-1-1-0-0 13
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 343 مورخ 1375/09/22 و عدم خالف بشماره 
11311 مورخ 1380/10/15 همچنین گواهی پایانکار بشماره 11310 مورخ 1380/10/15 بصورت 

یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و واول) بصورت ورزشی با زیربناي 992 متر مربع صادر 
گردیده است. وداراي پایانکا ر توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده بدون مجوزاقدام به 

تعمیرات اساسی بصورت تخریب قسمتی از دیوار پیرامونی در همکف و تیغه گذاري با راه 
ورود مجزا بمساحت حدوداv 59/25 متر مربع بصورت صندوق قرض الحسنه  همچنین در زیر 

پله اقدام به احداث  آبدارخانه  ،  انبار و سرویس بهداشتی بسطح حدوداv 18/05 مترمربع 
.نموده اند

توضیح اینکه کل ملک بصورت کمیته امداد منطقه 3 رشت مورد بهره برداري قرار میگیرد و 
.مساحت عرصه طبق اسناد مالکیت (قطعات 20 و 21) 496  متر مربع میباشند

حالیه کمیته امداد طی نامه اي درخواست تغییر کاربري ملک مذکور از ورزشی به اداري را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 8,190,000(هشت 

میلیون و  یکصد و  نود هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 36.4  2
 

112500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/24024 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 
- خیابان  

 - 192
کوچه دهم  
- بن بست 

نیلوفر 5

1-1-10296-44-1-0-0 13
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به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 30,491,438
(سی میلیون و  چهارصد و  نود و  یک هزار و  چهارصد و  سی و  هشت)  ریال صادر 

می گردد.

جریمه 60.23  2.5
 

202500  , 1383 تبدیل پیلوت به مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 240 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب در طبقه اول و یک باب سوییت 

.در همکف در محل موجود می باشد
الزم به ذکر است که ساختمان فوق داراي پروانه به شماره 238 مورخ 1376/06/18 و پایان 
کار به شماره 321187 مورخ 1379/12/23 و بصورت همکف بصورت پارکینگ با مساحت 
147 مترمربع و طبقه اول به مساحت 172 مترمربع در یک واحد مسکونی  دریافت نموده 

.است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات همزمان ساز و غیر همزمان ساز به 

: شرح زیر می باشد
. اضافه بناي همزمان سازبه صورت سایه کنسول در همکف به مساحت 25 مترمربع -1

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 60.23 مترمربع با قدمت سال -2
1383 . 

. اضافه بنا همزمان ساز بصورت ادامه راه پله تا بام به مساحت 11.40 مترمربع -3
.کسري پارکینگ ندارد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/02/17 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 2.31 

.مترمربع داراي عقب نشینی می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13
72

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در تبدیل یک باب به چهار به مغازه) محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 
مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس 

رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه شماره ش/12/1014 مورخ 96/12/19 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 5,099,200,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 

اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 101984000(یکصد و  یک میلیون 
و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 155.39  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1397/02/25 1/97/24046 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 

-گلسار 
نواب صفوي

 

1-1-10303-1-1-0-0 13
73

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000

(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/25 1/97/24046 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 

-گلسار 
نواب صفوي

1-1-10303-1-1-0-0 13
73

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 183 مورخ 1395/12/28 به صورت یک واحد تجاري به همراه 
بالکن  با زیر بناي کل 119.08 مترمربع  صادر گردیده است.  الزم به تضیح است از بابت 

: تخلف ساختمانی با پوشش 100% زمین به شرح ذیل
اضافه بنا به صورت توسعه تجاري در همکف سطح 21.23 مترمربع -

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد و 

.براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 312313 مورخ 1396/08/17 صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
تبدیل یک باب مغازه به 4 باب جمعاً به سطح 106.48 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 48.91 مترمربع -
.با توجه به افزایش تعداد واحدهاي تجاري داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.ضمناً مساحت همکف ( مغازه ها ) نسبت به سوابق به سطح 2.67 مترمربع کاهش یافته است

.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
.از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد

*********************************************************
*************************

الزم به توضیح است ملک فوق داراي مساحت 12.5 مترمرع تبدیل پارکینگ به تجاري به 
صورت همزمانساز می باشد که در زمان گزارش اولیه از قلم جا مانده و جهت افزایش سطح 
در همان زمان به میزان 21.23 مترمربع داراي راي کمیسیون به شماره 1/96/20783 مورخ 

.1396/07/01 می باشد
ضمناً با توجه به پرداخت کلیه کسري پارکینگ براساس آراي کمیسیون ماده صد فاقد 

.هرگونه کسري پارکینگ می باشد
حالیه درخواست صدور پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

13
73

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 630 الف 

مورخ 97/02/16 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 48 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 

1053000(یک میلیون و  پنجاه و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 48  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/24049 بدوي قلی پور 
-معلم- 
طالقانی- 

فرعی سوم

1-2-10355-8-1-0-0 13
74

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 630 الف 

مورخ 97/02/16 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 30/52 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 
6,695,325(شش میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار و  سیصد و  بیست و  پنج)  

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 30.52  1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد 
مسکونی با قدمت حدود 15 سال (1381) بر روي عرصه نسقی بمساحت 60 متر مربع و بدون 

.مجوز احداث گردیده است
توضیح اینکه طبق پالن معماري ارائه شده زیربناي همکف حدوداv 56/52 متر مربع 

(مسکونی با زیربناي 33/60 متر مربع -پارکینگ بمساحت 21/12 متر مربع-سرویس 
بهداشتی بمساحت 1/80 متر مربع) و نیم طبقه با زیربناي 22 متر مربع مجموعاv بمساحت 

.78/52 متر مربع  میباشد
.سطح اشغال 94/20% و کسري پارکینگ ندارند

بناي داخل تراکم 48 متر مربع و بناي خارج از تراکم 30/52 متر مربع
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13

 مورخ 1396/11/18 بمساحت حدوداv 0/55 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 8 متري 
.اصالحی قرار دارد

.حالیه متقاضی با توجه به نامه کمیسیون درخواست بررسی و کارشناسی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

13
74

با توجه به محتویات پرونده و توجها به گزارش شهرداري و احراز تخلف ساختمانی با 
ارجاع امر به هیات کارشناسی پیرامون اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي بنا حسب 

نظریه هیات کارشناسان طی شماره 97/1003 مورخ 97/01/22 مورد تایید قرار می 
گیرد که با ابالغ به مالک مصون از اعتراض باقی مانده لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و 
سکونت ساکنین وموقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی به قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 2/5 

برابر ارزش معامالتی در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 291/7 متر مربع بمبلغ 
2450280000(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 291.7  2.5
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/02/29 1/97/24050 بدوي گلسار-  
استاد معین  
کوچه سوم

1-1-10113-78-1-0-0 13
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 466 مورخ 1391/10/26 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 503/20 متر مربع (بدون استفاده از 

.سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و فاقد اعتبار میباشد
توضیح اینکه عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده و طبق نقشه برداري ارائه شده 

:برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 45/73 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 137/19 متر مربع (هر طبقه 45/73 متر مربع)-2
 احداث طبقه چهارم بمساحت 102/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

کاهش سطح راه پله به بام بمیزان 1/72 متر مربع-4
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -5

0/71 متر مربع و طبقات 3.2.1 بمساحت 5/25 متر مربع (هر طبقه 1/75 متر مربع)
.توضیح اینکه نماي جانبی حد شرق اجرا نگردیده و کسري پارکینگ ندارند

 همچنین دیوار حائل اجرا گردیده و
.تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 7 واحد افزایش یافته است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

13
75

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت خانم روشنک سیروس مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 96.28 

مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 255975 مورخ 96/12/16 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 9820560(نه میلیون و  هشتصد و  بیست 

هزار و  پانصد و  شصت) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 96.28  0.1
 

1020000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 1/97/24052 بدوي فخب - 
انتهاي خ 

شهید 
حسین 

نوروزي- 
پایین محله

1-1-10900-954-1-0-0 13
76

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده یک باب خانه فاقد سند برابر فروشنامه عادي با عرصه حدودا  بسطح 610 
مترمربع و طبق نقشه برداري پیوست بسطح عرصه 582.84 مترمربع می باشد از بابت اعیان 
مجوزي ارائه نشد .جهت تعیین نوع کاربري جهت تراکم گیري نیاز به انعکاس طرح تفصیلی 
روي ملک و جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک روي خط پروژه خواهد بود 
باستناد خط پروژه 12-96/11/17 بسطح 1.10 مترمربع در تعریض قرار دارد و بسطح 338.13 

قرار  (G213) و بسطح 244.71مترمربع در کاربري فضاي سبز (R212) در کاربري مسکونی
دارد .مساحت اعیان احداثی  96.28 مترمربع می باشد و با توجه به کاربري در حد تراکم 

است .مصالح بلوکی و قدمت آن یک سال می باشد .رعایت پارکینگ می گردد .حالیه 
تقاضاي  مجوز حفاري گاز بطول 6 متر خاکی  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

. گردد

13
76

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 384688800(سیصد و  هشتاد 

و  چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد)ریال صادر می گردد.

جریمه 79.82  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 1/97/24053 بدوي انتهاي 
کوچه 

فالحتی -  
زمینهاي 

آزادگان -  
بلوك 65 -  

ردیف10

1-2-10355-48-1-0-0 13
77

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان  مرحله نازك کاري که براي آن پروانه 
مرحله اول به شماره 163 مورخ 1396/10/28 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  با زیر 

بناي کلی 316.1 مترمربع  صادر گردیده است و ازبابت اضافه بنا در همکف  در مرحله 
فونداسیون به مساحت 36.50 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 

باشد و متعاقب آن پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 326266 مورخ 1397/04/02 در 
. یافت نموده اند

حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري ممهور به مهر مهندس 
:نقشه بردار ، داراي مابه التفاوت در همکف و طبقات و به شرح زیر می باشد

. اضافه بناي همزمان ساز  در همکف به مساحت 0.51 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.01 مترمربع -2
. اضافه بنادر طبقه دوم به مساحت 37.01 مترمربع -3

. کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.90 مترمربع -4
. اضافه بناي تراکمی از بابت انباري باالي 5 متر در همکف به مساحت 4.89 مترمربع-5

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به مساحت 0.40  -6
مترمربع .( هر طبقه 0.20 مترمربع .)

.درب سواره رو نصب نشده است
.مراتب جهت تقدیم می گردد
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نظر باینکه در بند یک راي شماره 24046/97/1 مورخ 97/02/25 صادره از این 
کمیسیون در خصوص رقم محکومیت به اشتباه عدد 101.984.000 ریال قید گردیده 

درحالیکه جریمه صحیح 1.019.840.000 ریال می باشد؛از طرفی با توجه به اشتباه 
صورت گرفته در جمع مبلغ جریمه نیز رقم اعالمی (411.984.000 ریال)مبتنی بر 
اشتباه می باشد،لذا با اعالم اینکه مبلغ جریمه مربوط به بند یک راي صدرالذکر 

1.019.840.000 ریال و جمع مبلغ جریمه 1329840000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست 
و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال می باشد دادنامه فوق اصالح می گردد. 

بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع است.

جریمه 205.39  0
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/10 1/97/24056 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

چهار راه  
گلسار 

-گلسار 
نواب صفوي

 

1-1-10303-1-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 183 مورخ 1395/12/28 به صورت یک واحد تجاري به همراه 
بالکن  با زیر بناي کل 119.08 مترمربع  صادر گردیده است.  الزم به تضیح است از بابت 

: تخلف ساختمانی با پوشش 100% زمین به شرح ذیل
اضافه بنا به صورت توسعه تجاري در همکف سطح 21.23 مترمربع -

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد و 

.براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 312313 مورخ 1396/08/17 صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
تبدیل یک باب مغازه به 4 باب جمعاً به سطح 106.48 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 48.91 مترمربع -
.با توجه به افزایش تعداد واحدهاي تجاري داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.ضمناً مساحت همکف ( مغازه ها ) نسبت به سوابق به سطح 2.67 مترمربع کاهش یافته است

.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
.از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد

*********************************************************
*************************

الزم به توضیح است ملک فوق داراي مساحت 12.5 مترمرع تبدیل پارکینگ به تجاري به 
صورت همزمانساز می باشد که در زمان گزارش اولیه از قلم جا مانده و جهت افزایش سطح 
در همان زمان به میزان 21.23 مترمربع داراي راي کمیسیون به شماره 1/96/20783 مورخ 

.1396/07/01 می باشد
ضمناً با توجه به پرداخت کلیه کسري پارکینگ براساس آراي کمیسیون ماده صد فاقد 

.هرگونه کسري پارکینگ می باشد
حالیه درخواست صدور پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 204,926,400(دویست و  چهار میلیون و  نهصد و  بیست و  
شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 40.66  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/03/12 1/97/24061 بدوي مسجد  
هاشمی  

هفتم

1-2-10179-23-1-0-0 13
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 252 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
.با زیربناي 540/54 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم موارد زیر گزارش 
:میگردد

اضافه بنا با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی) بمساحت 5/66 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 12/24 متر مربع (هر طبقه 4/08 متر مربع)-2

کاهش زیرشیروانی بمساحت 29/76 متر مربع با توجه به حذف انباري ها-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/47 متر مربع و -4

طبقات 3.2.1 بمساحت 16/29 متر مربع (هر طبقه 5/43 متر مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.توضیح اینکه اضافه بناي مذکور کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم بانک دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 719,138,000(هفتصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  سی و  هشت 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 115.99  2
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 1/97/24062 بدوي خ سعدي  
خ آزادگان  

بن بست 
بنفشه

1-2-10300-136-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 27 مورخ 1395/06/13 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 210.12 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 37.99 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 75.98 مترمربع ( هر طبقه 37.99 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.02 متر مربع
.زیر شیروانی به سطح 0.03 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 4
در خصوص بناي در حد تراکم  بااعمال  ضریب0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 7,926,600(هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  
شش هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.و در خصوص عقب 

نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید

جریمه 111.38  0.1
 

1200000  , 1374
 , 1390

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/03/01 1/97/24063 تجدید 
نظر

حسین   
آباد  نبوت 

دوم 
بعدازساختم

ان مائده

1-2-10347-12-1-0-0 13
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره2در 
خصوص بناي مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 37,518,750(سی و  هفت میلیون و  پانصد و  
هجده هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 28.32  1.25
 

1200000  , 1374
 , 1390

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت 107.95مترمربع می باشد.برابر نقشه معماري ارائه شده؛

از بابت بناي مسکونی به سطح 51.80 مترمربع (در حد تراکم) و سرویس بهداشتی در حیاط 
.خلوت به سطح 3.78 مترمربع (خارج تراکم) با قدمت سال 74 بالمانع ارائه نگردید

مالک مجدد بدون مجوز اقدام به توسعه بنا در همکف به سطح 16.52 مترمربع (در حد 
تراکم) و احداث بنا به سطح 37.12 مترمربع (در حد تراکم) در نیم طبقه اول و تبدیل حیاط 
به پیلوت و انباري به سطح 30.48 مترمربع ( 5.94 مترمربع در حد تراکم و 24.54 مترمربع 

.خارج تراکم) با قدمت سال 90 نموده است
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/08/13 به سطح 15.12 مترمربع در تعریض کوچه 
.8 متري واقع گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

13
81

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 30000000(سی میلیون ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/02 1/97/24064 بدوي بلوار 
ولیعصر- خ 

عرفان - 
گوچه 

عرفان 5- 
سمت چپ 
داخل کوچه

1-1-10397-373-1-0-0 13
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

10,278,000(ده میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی عرصه مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 

نماید

جریمه 85.65  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 192 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی 

.(دوبلکس) با قدمت حدود 7 سال (1390) و بدون مجوز احداث گردیده است
توضیح اینکه طبق پالن معماري ارائه شده زیربناي همکف حدوداv 63/75 متر مربع (زیربناي 
مسکونی 52/75 متر مربع -پارکینگ بمساحت 11 متر مربع ) و نیم طبقه حدوداv 21/90 متر 

.مربع میباشد
.سطح اشغال 33/20% و یکواحد کسري پارکینگ دارند

(کل زیربنا داخل تراکم میباشد.)
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 

مورخ 1396/12/10 بمساحت حدوداv 14/26 متر مربع در تعریض معبر 10 متري قرار 
دارد.(اعیان در تعریض نمیباشد.)

حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 1 متر با پوشش آسفالت (قدمت قدیم) و 2 متر 
.خاکی جهت انشعاب گاز دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

13
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و تایید استحکام بنا بشماره 30914 مورخ 97.02.24 راي به 

اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 14,593,200(چهارده میلیون و  
پانصد و  نود و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی 

مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 121.61  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 1/97/24071 بدوي بلوارشهید 
قلی پور خ 

گلزاران

1-2-10759-3-1-0-0 13
83

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 168,105,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  یکصد و  پنج هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 80.05  1.75
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه 
شده به سطح 100.83 مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز با پوشش 100% به 
صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 201.66 مترمربع می باشد. عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 
:ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 100.83مترمربع (63.13 در حد تراکم و 37.70 خارج تراکم ) -
احداث بنا در طبقه اول به سطح 100.83 مترمربع ( 58.48 در حد تراکم و 42.35 خارج  -

تراکم )
.ضمناً برابر نقشه هاي ارائه شده درب پارکینگ و نفررو با یک عدد درب تعبیه گردیده است
 .برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/07/20 به سطح 3.36 مترمربع در تعریض می باشد

درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن را دارند. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

13
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
27821-97/2/20 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   456000000(چهارصد و 
 پنجاه و  شش میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 102.53  0
 

3300000  , 1393
 , 1395

افزایش تعداد واحد 1397/03/01 1/97/24072 بدوي جاده  
پیربازار 
خییابان 

بوسار جنب 
کوچه 

مرادیان

1-1-10525-95-1-0-0 13
84

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,089,000

(یک میلیون و  هشتاد و  نه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم 
مینماید

جریمه 11.  3
 

3300000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده بصورت ششدانگ عرصه یکباب خانه بانضمام 4 دانگ اعیان ودو 
دانگ اعیان با عرصه 110مترمربع و نهرمتروکه به مساحت 23مترمربع برابر سند مالکیت 

55/16112 که در مجموع 133مترمربع که هنوز تجمیع ودرتصرف نمی باشد. ملک واقع در 
خیابان 25متري که براي آن پروانه ساختمانی223-91/6/1بصورت تجاري مسکونی(یک 
واحدتجاري وسه واحدمسکونی)صادر شده که از بابت  تخلفات به شرح زیر داراي سوابق 

:بوده است
احداث مغازه بسطح 99.06 متر مربع بارتفاع 5.80متر و  بالکن سراسري بسطح94.14

مترمربع (بکسرحفره راه پله) که افزایش سطح تجاري و تبدیل پیلوت به تجاري 
بمقدار42.36مترمربع وافزایش سطح بالکن بمقدار59.14مترمربع نسبت به پروانه صادره که 
باتوجه به تبدیل پیلوت به تجاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگیرد. 

ضمناً مالک احداث طبقات مسکونی بر روي مغازه اجرا ننموده است.ضمنآ عدم رعایت 2متر 
عرض حیاط خلوت درهمکف بسطح5.99مترمربع ودرطبقه اول بسطح5.99مترمربع که 

فاقدپنجره ونورگیر بوده ونیز سطح مجازي بمقدار9.72مترمربع بوده که از بابت موارد فوق 
.داراي راي تجدید نظر مورخ 93/7/15 کمیسیون ماده صد می باشد

:حالیه مالک مجدداً اقدام به تخلفات به شرح زیر نموده است
اضافه بناي یکدست ساز مغازه بسطح 0.11 متر مربع -1

تبدیل یک باب مغازه به دو باب که در سمت حیاط خلوت نیز دیوارجداکننده حیاط را به  -2
.دو قسمت جداگانه جهت هر مغازه تبدیل نموده است

اضافه بناي یکدست ساز بالکن بسطح 3.36 متر مربع که بدلیل احتساب حفره راه پله   -3
.می باشد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
عملیات در مرحله بهره برداري می باشد.*** جهت بروز رسانی ***

13
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
اول بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 615,888,000(ششصد و  پانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 61.1  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 1/97/24078 تجدید 
نظر

گلسار-خیاب
ان 169

1-1-10152-26-1-0-0 13
85

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً
ملک شاکی ساختمان  5 طبقه روي پیلوت  می باشد  که بر اساس پروانه و پایانکار صادره 

 .خالفی مشاهده نگردید
ملک متشاکی ساختمان در حال احداث و در حد شرقی ملک شاکی می باشد که براي آن  

پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 113 مورخ 1396/08/17به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 1074.25 مترمربع  صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام 

فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 61.10 مترمربع داراي آراي بدوي و تجدید 
نظر مورخ هاي 96/10/3 و مورخ 96/10/30 کمیسیون ماده صد بوده که راي بدوي تخریب و 
راي تجدید نظر جریمه با ضریب 3 برابر تعلق گرفت. در حال حاضر سقف اول اجرا گردیده و 

ستون هاي طبقه اول در حال آرماتور بندي  بوده و به سطح 61.10 متر مربع در طبقه اول 
اضافه بنا دارد. نظر به اینکه به عمق حدود 6 متر به سمت حیاط و جلوتر از ملک شاکی 

پیشروي داشته  لذا این امر موجب  اعتراض شاکی بوده است. جهت بررسی بیشتر نیاز به 
.ارائه مدارك و نقشه برداري توسط متشاکی می باشد

حالیه شاکی نسبت به احداث بنا خارج از  سطح اشغال مجاز و عدم رعایت همباد سازي در 
حد جنوب که باعث از بین بردن نورگیر ساختمان توسط متشاکی گردیده اعتراض داشته و 

درخواست جلوگیري از ادامه عملیات ساختمانی متشاکی را دارند. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

13
85

درخصوص مغازه به متراژ 28.86 مترمربع ، باتوجه به نظریه کارشناس منتخب 
کمیسیون به شماره 97-104 مورخ 97/2/22 ، بابت 18.95 مترمربع مغازه احداثی، 

مشمول جریمه به شماره دادنامه �1/96/21686±�96/8/22 می باشد و مازاد مساحت 
به متراژ 9.91 مترمربع، بصورت توسعه تجاري می باشد که به لحاظ عدم ضرورت قلع ، 
با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ 83244000(هشتاد و  سه 
میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار ) ریال صاد و اعالم  می گردد. 

جریمه 28.86  2.5
 

3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/08 1/97/24096 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
اسماعیل 

 اباد

1-1-10260-49-1-0-0 13
86

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 84,000,000
(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 221 مورخ 1394/11/26 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 15 واحد مسکونی و با زیربناي 2015.32 مترمربع میباشد، حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می 

:باشد
 حذف سایبان همکف به سطح 7.86 مترمربع-1
اضافه بنا درهمکف به سطح 17.22 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.96 مترمربع-3
یک باب مغازه به سطح 18.95 مترمربع با قدمت سال 93  که از بابت آن به سطح 18.80 -4

مترمربع و یکواحد کسري پارکینگ داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات 
.ساختمانی میباشد. حالیه مالک درخواست ابقاي آن را دارد

اضافه بنا درطبقه اول تا سوم به سطح 51.66 مترمربع (هر طبقه 17.22 مترمربع)-5
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 56.53 مترمربع که از این مقدار به سطح 39.31 -6

.مترمربع عدم رعایت عقب سازي میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 0.94 مترمربع-7
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 1.32 -8

مترمربع (هر طبقه 0.66 مترمربع)
داراي مازاد بر تراکم در همکف بسطح 126.85مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -9

توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

تا این مرحله 10 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 6 واحد پارکینگ باتزاحم (با یکدیگر) تامین -
.گردیده و کسري پارکینگ ندارد

به مقدار 10.52 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از انباریهاي بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی -
-جهت اخذ عوارض درآمدي

.رعایت ابعاد نورگیر در زمان پایانکار الزامی میباشد-
.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد-

.از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
مالک مجدد اقدام به تخریب مغازه قدیمی به سطح 18.95 و احداث مغازه فاقد بالکن به 
سطح 28.86 مترمربع با قدمت سال 96 نموده که براین اساس داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ میباشد
////مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد.صرفا جهت بروزرسانی

13
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  107133438(یکصد و  هفت میلیون 
و  یکصد و  سی و  سه هزار و  چهارصد و  سی و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 103.5  0.5
 

3100000  , 1383
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 1/97/24101 بدوي پیر بازار  
فخب کوچه 

شهید 
   نوروزي

1-1-10649-9-1-0-0 13
87

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه  قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 92,687,500(نود و  دو میلیون و  ششصد و  

هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  1
 

303750  , 1383
 , 1392

مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر سند ارائه شده بصورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت عرصه 303.80 متر مربع می باشد که  با توجه به نامه 193885 مورخ 96/9/28 

دبیرخانه کمیسیون ماده صد مبنی بر تفکیک هر یک از بنا گزارش به شرح زیر تقدیم می 
:گردد

ساختمان اول بصورت یک باب خانه ویالیی دوبلکسی به مساحت همکف 92 متر مربع و  -1
طبقه اول 92 متر مربع بصورت یک واحد مسکونی داراي پایانکار به شماره 6193 مورخ 

83/12/8 از بخشداري مرکزي می باشد حالیه مالک قسمتی از پیلوت را بسطح 37 متر مربع 
را به یک واحد مسکونی به صورت سوئیت تبدیل نموده که داراي 2 واحد کسري پارکینگ 

.می باشد
ساختمان دوم  احداثی بصورت 3 طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 194.6 متر مربع که  -2
داراي پروانه 10876 مورخ 86/12/14 و پایانکار 4352 مورخ 92/6/10 از دهیاري فخب می 
باشد که در پایانکار بصورت دو طبقه روي پیلوت بوده  و قسمتی از طبقه سوم بصورت بام 

تهرانی می باشد  که در نتیجه داراي یک طبقه مازاد بسطح  66.5 متر مربع می باشد. ضمناً 
در پرونده دهیاري سوابق کسري پارکینگ ندارد حالیه با توجه به تبدیل 3 واحد به 4 واحد 

.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
ضمناً در حد شرق طبق سند ثبتی به طول 18.75 متر مربع به کوچه می باشد که قسمتی از 
کوچه در انتهاي بن بست بر خالف سند مالکیت در تصرف مالک می باشد. جهت تعیین عقب 
نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ استعالم اداره ثبت 

.را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 96/1/30 بسطح 5.80 متر مربع از حدود ثبتی در  ***
تعریض قرار دارد. ضمناً قسمت تصرفی که خارج از سند بوده جز عقب نشینی محاسبه 

نگردیده است و مالک در خصوص آن فروشنامه عادي ارائه نموده که بر اساس آن مساحت 
.زمین 26.125 می باشد

13
87

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل محل 
تخلف

270  0
 

162500  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/03/05 1/97/24103 بدوي گلسار خ  
116 اندیشه 
هاي شریف

1-1-10171-17-1-0-0 13
88

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت  
یکبابخانه مسکونی درحال بهره برداري با زیربناي تقریبی 270 مترمربع با اسکلت بتنی و 

قدمت تقریبی 20 سال میباشد که  حالیه  به صورت  آمو زشگاه مورد استفاده  قرار میگیرد 
که تاکنون مجوزي تغییرکاربري ازشهرداري دریافت ننموده است.در حال حاضر  جهت 

تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد.الزم 
بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل 

.بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام مقتضی بحضورتقدیم میگردد

13
88

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل محل 
تخلف

56 3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/05 1/97/24105 بدوي گلسار اول 
بلوار گیالن 
پیچ گالیل 
 میرداماد

1-1-10093-6-1-5-0 13
89

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه دوم می باشد.طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر با مساحت 56 مترمربع تبدیل به آرایشگاه زنانه با نام تجاري 
نیازگردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك 
توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

((گزارش مذکور صرفاً جهت به روز رسانی و ارسال به کمسیون ماده 100 پرینت مجدد گرفته 
شده است.ضمناً هرگونه مغایرت پس از مراجعه مالک به شهرداري و ارائه اسناد و مدارك 

معتبر قابلیت بررسی مجدد را خواهد داشت.))
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 

تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و تبدیل راه پله به بناي مفید و انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

236179200(دویست و  سی و  شش میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.66  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/24110 بدوي استادسرا   
انقالب

1-2-10001-500-1-0-0 139
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 254 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 877.61 مترمربع  و پروانه مرحله دوم در حد ستون گذاري همکف 
به شماره 312879 صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله سقف اول و از بابت 

اضافه بنا در همکف به سطح 10.45 مترمربع و اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.45 مترمربع 
.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و پرونده مختومه گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي 

:تخلف ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 27.66 مترمربع ( هر طبقه 13.83 مترمربع  -2

(
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.12 مترمربع  -3

( هر طبقه 0.04 مترمربع )
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، جمعاً به سطح 2.12  -4

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.ضمناً راه پله به بام به سطح 0.33 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ ، فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است)

139
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 3,876,936,000(سه میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  شش 

میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 461.54  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 1/97/24120 بدوي 0-0-1-42-10054-1-1  گلسار 92 139
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 52 مورخ 
1396/06/07 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 2 طبقه زیرزمین 

بانضمام زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 2008/49 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
.در حد اتمام سربندي میباشد

توضیح اینکه 2 طبقه زیرزمین اجرا نگردیده و طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول 
:پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان (همگن با سازه اصلی) بمساحت 104/27 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 472/44 متر مربع (هر طبقه 118/11 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 90/61 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد به کسر راه پله بمساحت 310/24 متر مربع-4

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 77/98 متر مربع-5
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده)
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 89/16 متر مربع و طبقه اول بمساحت 

116/62 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/23 و پرونده مختومه 
.میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

****************
 طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به پایان رسیده

توضیح اینکه داراي کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/67 
متر مربع بصورت همزمانساز (با عنایت به اینکه مساحت مجاز راه پله 25 متر مربع و 

مساحت مازاد آن در زمان پروانه بعنوان خارج از تراکم اخذ گردیده)
همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد 3 واحد کسري پارکینگ درآمدي 
دارند.(پارك حاشیه اي در زمان پروانه تأمین گردیده و وضع موجود نیز رعایت میگردد.)

139
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وراي دیوان عدالت اداري و  نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري بشماره ثبت 30885-97/2/24 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را 

به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  480000
(چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینمایدضمناً در 

خصوص رعایت حریم رودخانه  مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 
برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 48  0
 

55000  , 1369 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/05 1/97/24133 رسیدگ
ي 

 مجدد

انتهاي 
رشتیان 

سیاه 
اسطلخ 

خوش نشین
 

1-2-10148-77-1-0-0 139
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات ،تا ارائه مجوز ساخت بصورت 
دوباب مغازه با قدمت تقریبی 25سال و به سطح تقریبی 48 متر مربع (هرکدام حدود 24 متر 

مربع ) میباشدکه بعلت بسته بودن درب ملک بررسی دقیق بعد از بازدید از داخل ملک و 
ارائه اسناد و مدارك و نقشه وضع موجود از سوي مالک قابل بررسی و اصالح میباشد در 
.ضمن کامال در حریم رودخانه قرار دارد.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض خانم سارا صفایی نسبت به راي اصداري از کمیسیون تجدیدنظر 
بشماره دادنامه 1.96.20304 مورخ 96.5.7 مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 

رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970900802952 مورخ 96.11.17 به این 
کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفادآراي 

اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان 
عدالت اداري شعبه 11 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 

جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 36867 مورخ 97.3.1 فلذا 
اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 135.27 متر مربع 

و نیز با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به تراکم اعطایی به متراژ 220.37 
مترمربع جمعاً به مبلغ 1279236000(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  نه میلیون و  

دویست و  سی و  شش هزار )ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم 
االجراست.

جریمه 355.64  0.5
 2 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 1/97/24134 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
سمیه خ140

 

1-1-10187-36-1-0-0 139
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 387 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1259/9 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

.برداري میباشد
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 69/53 متر مربع و طبقه اول بمساحت 
65/74 متر مربع و اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 

220/37 متر مربع مجموعاv بمساحت 355/64 متر مربع داراي رأي کمیسیون همعرض 
.بشماره 1/97/24134 مورخ 1397/03/08 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
: داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن) بمساحت 6/5 متر مربع-1
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 10/29 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 228/09 متر مربع (هر طبقه 76/03 متر مربع)-3
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 88/83 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بمساحت 275/73 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-5
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 22/03 متر مربع-6

(توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 29/86 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشد که بمیزان 22/03 متر مربع در قسمت توسعه بنا در 

زیرشیروانی اعمال گردیده است.)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7

توضیح اینکه طبق ضوابط مجاز به تأمین 2 درب با عرض 3 و 4 متر در حد جنوب میباشند 
که وضع موجود 2 درب با عرض 4/70 متر و 4/80 متر میباشند که با توجه به افزایش عرض 

.درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
.الزم به ذکر است که ساختمان مذکور فاقد پله فرار میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

139
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث مکان تجاري (انبار کاال) محل هیچگونه تامل 

و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 
مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس 

رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه شماره 96-175 مورخ 96/11/25 ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را به مبلغ 8,600,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1720000000(یک میلیارد و  
هفتصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 421.77 3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/05 1/97/24136 تجدید 
نظر

میدان قلی  
پور ابتداي 
اتوبان قلی 
پور  کوچه 

شهدا کوچه 
فرعی 

هشتم یا 
 گلساران

1-1-10345-84-1-0-0 139
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 660,000,000
(ششصد و  شصت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با توجه به محتویات پرونده وراي دیوان عدالت اداري مبنی بر سال وقوع تخلف با 

توجه به نظریه کارشناسان  رسمی به شماره  251255مورخ 96.12.10و اصالحیه 
کارشناس شهرداري مبنی بر اعالم سال وقوع تخلف به سال 1391 لذا باستناد تبصره 

5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی و اصالح 
آن با توجه به اصالح ارزش معامالتی  با ضریب 2 برابر راي به جریمه به مبلغ 72000000

(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/09 1/97/24139 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
مسجدهاشم
ي خ 13آبان

 

1-2-10483-11-1-0-0 139
5

با توجه به محتویات پرونده وراي دیوان عدالت اداري مبنی بر سال وقوع تخلف با 
توجه به نظریه کارشناسان  رسمی به شماره  251255مورخ 96.12.10و اصالحیه 

کارشناس شهرداري مبنی بر اعالم سال وقوع تخلف به سال 1391 لذا باستناد تبصره 
4 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی  براي 

بناي در حد تراکم  و اصالح آن با توجه به اصالح ارزش معامالتی راي به جریمه به 
مبلغ 21,458,880(بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

هشتصد و  هشتاد) ریال صادر مینماید.

جریمه 149.02  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وراي دیوان عدالت اداري مبنی بر سال وقوع تخلف با 
توجه به نظریه کارشناسان  رسمی به شماره  251255مورخ 96.12.10و اصالحیه 

کارشناس شهرداري مبنی بر اعالم سال وقوع تخلف به سال 1391 لذا باستناد تبصره 
2ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را به پرداخت جریمه براي بناي مازاد بر تراکم  و 

اصالح آن با توجه به اصالح ارزش معامالتی  با ضریب 2 برابر راي به جریمه به مبلغ 
742,464,000(هفتصد و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 257.8  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 1/97/24139 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
مسجدهاشم
ي خ 13آبان

 

1-2-10483-11-1-0-0 139
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده به صورت ساختمان 
3.5 طبقه احداثی بدون مجوز در 3 واحد مسکونی و یک واحد تجاري در همکف با زیربناي 

.کل به سطح 406.82 متر مربع می باشد
در همکف به سطح 50 متر مربع داراي خارج تراکم  و به سطح 49.51 متر مربع در  *---*

 حد تراکم
در طبقات به سطح 207.80 متر مربع داراي خارج از تراکم و به سطح 99.51 متر  *----*

 مربع داراي داخل تراکم می باشد
با توجه به احداث یک باب مغازه در همکف به سطح 27.74 متر مربع، داراي یک  *-----*
واحد کسري پارکینگ تجاري و نیز با توجه به جانمایی پارکینگ ها،داراي یک واحد کسري 

 پارکینگ مسکونی می باشد
 ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد *------*

.ساختمان در حال بهره برداري می باشد *-------*
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده مبنی بر تخریب مغازه و براي سایر تخلفات 

.جریمه نقدي صادر گردیده است
حالیه برابر راي دیوان عدالت اداري مبنی بر بررسی مجدد و با توجه به نامه کمیسیون ماده 

صد مورخ 1397/02/22 در خصوص اصالح سال وقوع تخلف الزم به توضیح است برابر نظریه 
.کارشناس رسمی دادگستري سال وقوع تخلف 1391 اعالم گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
.الزم به توضیح است مغازه توسط متقاضی تخریب و اجراي حکم گردیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي مهدي حق پناه و شرکا نسبت به راي بدوي شماره 
17631/95/1-22/4/95 صادره از شعبه سوم کمیسیون ماده صد شهرداري رشت که 

از سوي شعبه 8 دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه �±�9609970904302439
25/10/96 ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون جهت رسیدگی مجدد ارجاع 

گردید، اعضاي کمیسیون با التفات به به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري که 
داللت بر تخلف نامبرده از حیث توسعه بناي تجاري ، برخالف مقررات دارد لذا تعیین 

ارزش سرقفل بابت تخلف مذکور و تعیین جریمه بر مبناي ارزش سرقفل که در راي 
بدوي اعمال گردیده منطیق بر موازین و مقررات قانونی نیست زیرا مغازه مستقلی 

احداث نگردیده تا جریمه صدرالذکر اعمال گردد. بنابراین باتوجه به مراتب مذکور و 
اینکه ضرورتی به قلع بنا نمی باشد و تخلف اعالمی مستلزم تعیین ضریب می باشد 
لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 4 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 163,804,000(یکصد و 
 شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. راي 

صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 13.21  4
 

3100000  , 1394 توسعه بناي تجاري 1397/03/08 1/97/24140 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
نماز روبروي 

درمانگاه 
صابرین

1-1-10057-16-1-4-0 139
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه اپارتمان درطبقه اول غربی بانضمام 
یکباب انباري بمساحت35/92مترمربع که داراي سوابق درواحدخالف به مساحت 33 

مترمربع اعالم گردیده وحالیه براساس نقشه برداري ارائه شده بمساحت46.21مترمربع که 
داراي توسعه تجاري بسطح13.21مترمربع میباشد.مراتب جهت ارسال به کمیسیون ماده صد 

.و صدورپایانکار براي مغازه مذکور و دستور تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی پنجم، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 432,874,000(چهارصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  

هفتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 166.49  2
 

1300000  , 1390 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/03/29 1/97/24147 بدوي سعدي پل  
 بوسار

1-1-10317-120-1-0-0 139
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي تجاري در همکف و اعمال ضریب 3.5 برابر براي اضافه بناي 
بالکن تجاري، جمعا به مبلغ 292,331,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  سیصد و  

سی و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.95  2
 3.5 

 

1300000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 229.04  0
 

1300000  , 1390 افزایش تعداد واحد 1397/03/29 1/97/24147 بدوي سعدي پل  
 بوسار

1-1-10317-120-1-0-0 139
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان 
فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی، براي طبقه مازاد ششم ، به مبلغ  419,367,000(چهارصد و  

نوزده میلیون و  سیصد و  شصت و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 107.53  3
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري شش  قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 390,000,000(سیصد و  نود میلیون ) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 150  2
 

1300000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 187مورخ 
1389/07/19 بصورت 5.5 طبقه  در دو واحد تجاري و  چهار واحد مسکونی با زیر بناي 

..835.05 مترمربع صادر گردیده است
..عملیات ساختماي درحد سفتکاري میباشد

حالیه مالک برخالف مدلول پروانه و 100درصد پوشش کال خارج از تراکم داراي افزایش بنا 
..:درهمکف وطبقات بشرح ذیل نموده است

اضافه بنا مسکونی در همکف به سطح 19.98 مترمربع -1
اضافه بنا تجاري در همکف (بصورت تبدیل قسمتی از پیلوت به تحاري) بسطح 3.97  -2

 مترمربع  (مساحت 2 باب مغازه از 69.67 به 73.64 مترمربع )
اضافه بنا در نیم طبقه اول به سطح 61.98 مترمربع بصورت افزایش سطح بالکن تجاري  -3

  (مساحت بالکن مغازه از 67.55 به 129.53 مترمربع )
اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم  هرکدام بسطح 19.98 مترمربع .جمعآ بسطح 79.99  -4

مترمربع
احداث یک طبقه مازاد درطبقه ششم بسطح 107.53 مترمربع که ازاین مقدار بسطح  -5

10.77 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به خیابان 24 متري
اضافه بنا بصورت احداث کنسول غیر مجازدر طبقات 2 الی 5 هر کدام بسطح 10.77  -6

مترمربع که جمعآ بسطح 43.08 مترمربع به خیابان 24 متري
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 7.47 مترمربع-7

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید درطبقه اول بسطح 7.74 مترمربع-8
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید درطبقات 2-5 هرکدام بسطح 1.58 مترمربع جمعآ -9

بسطح 6.32مترمربع
تعداد واحد مسکونی از 4 به 9 افزایش  که مساحت واحد هاي مربوطه هرکدام بسطح  -10

57.26مترمربع و جمعآ بسطح 229.04مترمربع
داراي شش واحد کسري پارکینگ (که سه واحد تجاري و سه واحد مسکونی) -11

با توجه به سال صدور پروانه وداشتن راي کمیسیون ماده پنج تبصره 7 سقف تراکم -12
.تعلق نمیگردد

احداث انباري در زیرراه پله بسطح 1.98 مترمربع-13
..با توجه به سال صدور پروانه مشمول نما ومنظر و فضاي باز وفضاي سبز نمیگردد-14

اجراي درب ضد حریق وسیستم آتش نشانی وتائید سازمان آتش نشانی درهنگام پایان کار 
..الزامی میباشد

حالیه  تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند..(الزم بذکراست ملک مذکورداراي سوابق 
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گزارش درسیستم شهرداري بشماره درخواست 104858 مورخ 90/07/06میباشد.)
...مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  3,042,972,000(سه میلیارد و  چهل و  دو میلیون و  نهصد و  هفتاد و  

دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 370.08  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 1/97/24164 تجدید 
نظر

شهید 
بهشتی  خ 

20 متري بن 
بست راد

1-1-10278-21-1-0-0 139
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1840000000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل میلیون ) ریال 
عینا تایید میگردد.

جریمه 61.78  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 588,000,000(پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  1.75
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 115 مورخ 
1395/12/05 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
.با زیربناي 669/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 61/38 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از پیلوت به 4 واحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 61/78 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 291/8 متر مربع (هر طبقه 72/95 متر مربع)-3
توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 16/90 متر (بمساحت 10/95 متر مربع توسعه -4

انباري-بمساحت 5/95 متر مربع بصورت توسعه راه پله به بام)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/49 متر مربع بصورت احداث انباري بیش از 5 متر -5

مربع در زیرشیروانی (درآمدي)
.تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-6

.حالیه متقاضی درخواست اخذ پروانه مرحله سوم را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5  برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2290932000
(دو میلیارد و  دویست و  نود میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. (نظریه اکثریت: نمایندگان قوه قضاییه و شوراي شهر)با توجه به عدم 
ضرورت قلع بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی و به دلیل حجم باالي 

تخلف در سطح طبقات حکم به پرداخت جریمه، با اعمال ضریب 3  برابر ارزش 
معامالتی، براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم به متراژ 247 مترمربع، به مبلغ 

2,489,760,000 ریال و درخصوص متراژ 25.3 مترمربع تبدیل غیر مجاز (کاهش سطح 
راه پله و افزایش به بناي مفید ساختمان) حکم به اعاده به وضع مدلول پروانه صادر و 

اعالم می دارد. (نظریه اقلیت، نماینده وزارت کشور)

جریمه 272.73  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/27 1/97/24182 بدوي گلسار خ  
130 توحید 

10  

1-1-10202-97-1-0-0 139
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي طبقه چهارم حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی (عدم رعایت عقب سازي) به مبلغ 964,756,800(نهصد و  شصت 
و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 95.71  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ 43,780,800(چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  
هشتاد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.06  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  411 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  1007.25 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده و یک بار نیز تمدید یافته است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 
:مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 4.38 متر -1
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 61.86 مترمربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 185.58 مترمربع ( هر  -3
طبقه 61.86 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم  بسطح 95.71 متر مربع در طبقه چهارم  که از این مقدار  -4
.بسطح 33.85 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 1.73 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

23.56متر مربع ( هر طبقه 5.89 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 26.06متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -6

نموده اند ( تبصره 7)
داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 61.86 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -7

.می باشد
.رعایت پارکینگ می گردد 

:ضمناً
.زیر شیروانی بسطح 51.2 متر مربع  حذف گردیده است /--

.مساحت راه پله به بام بسطح 11.67 متر مربع کاهش یافته است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

*************************
از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد می باشد. عملیات در مرحله سفت 

.کاري بوده خالف جدیدي مشاهده نگردید. گزارش جهت بروز رسانی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 1,098,972,000

(یک میلیارد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار )   ریال در حق 
شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 130.83  2.5
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1397/03/19 1/97/24185 بدوي پل بوسار خ  
نواب صفوي 

 بن فرعی

1-1-10307-114-1-0-0 140
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 788,121,600(هفتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  
بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 117.28  2
 

3360000  , 1392 احداث راه پله به بام

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 433 مورخ 
1391/10/07 بصورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 299.65 مترمربع می باشد. 
در مرحله نازك کاري داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده که تا کنون گواهی عدم خالف 

:دریافت ننموده است
اضافه بنا در همکف به سطح 37.98 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 75.96مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد  در طبقه سوم به سطح 130.83 مترمربع -3

اضافه بنا در ادامه راه پله به بام بسطح 3.34 متر مربع-4
.در زمان صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند-5

.رعایت پارکینگ می گردد

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند. مراتب 
.جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

76.64  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/08 1/97/24187 بدوي گلسار بلوار  
توحید- س 

 یلدا

1-1-10424-29-1-1-0 140
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان که داراي پروانه وپایانکارساختمانی 
.میباشد.خالفی مشاهده نگردید.مراتب جهت صدوردستورمقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

12.04  0
 

1020000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/08 1/97/24190 بدوي بلوار ولی  
عصر - 

کوچه سحر 
 خیز

1-1-10291-193-1-0-0 140
2

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي اباصلت فرجی محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 12/04 متر مربع 

راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2641275(دو میلیون و  ششصد 
و  چهل و  یک هزار و  دویست و  هفتاد و  پنج)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 12.04  1
 

219375  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت عرصه و اعیان خانه به مساحت 
149.18 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه دوبلکسی و یک باب مغازه تازه 

. ساخت بدون مجوز در محل موجود می باشد
از بابت خانه داراي بالمانع به شماره 1/33/148736 مورخ 1392/12/13 می باشد ولیکن از 

.بابت مغازه بدون مجوز با قدمت سال جاري مدارکی ارائه نشده است
. مساحت مغازه با توجه به پالن معماري ارائه شده بصورت تقریبی 11.90 مترمربع می باشد

 یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

46.53  0
 

225000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1397/03/08 1/97/24191 بدوي گلسار 125 
 انتهاي ولی 

عصر

1-1-10426-22-1-1-0 140
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در همکف که 
..داراي پروانه و پایانکار می باشد

حالیه مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل آن به تجاري تحت عنوان (مرکز اپیالسیون بانوان) 
نموده که داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق مگیردد.. ودراینخصوص داراي راي 
بدوي کمیسیون ماده بشماره 1/97/24191 مورخ 97/03/08 مبنی بر تعطبلی محل کسب 

..واحراي حمک بوده که تاکنون هیپگونه اقدامی از سوي مالک صورت  نگرفته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,344,172,800(یک میلیارد و  
سیصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 202.94  2
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/03/12 1/97/24217 بدوي رشتیان-  
  گلریز اول

1-2-10088-273-1-0-0 140
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تغییر جانمایی راي به 
جریمه به مبلغ146,462,400(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  شصت و  

دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 87.18  0.5
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
692,445,600(ششصد و  نود و  دو میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 412.17  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  نازك کاري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 511  مورخ 1394/12/27 بصورت 5  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 10  واحد مسکونی و به مساحت کلی 1283.20 مترمربع صادر شده 
که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف و طبقات و به شرح 

:زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 27.06 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.06 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 27.06 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 27.06 مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 27.06 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم  به مساحت 43.04 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 15.98 -6

.مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
.داراي انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 1.71 مترمربع می باشد -7

داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به سطح  - 8
18.81 مترمربع می باشد.( همکف به مساحت 0.26 مترمربع و طبقات به سطح 18.55 

.( مترمربع ( هر طبقه 3.71 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان صدور پروانه به مساحت 412.17 مترمربع می باشد که  -9

.با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
.داراي  یک واحد انباري باالي 5 متر در همکف به مساحت 4.08 مترمربع می باشد -10

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت و تغییر جانمایی  -11
(. اعیان به مساحت 87.18 مترمربع در همکف و طبقات می باشد.( هر طبقه 14.53 مترمربع
تا این مرحله با توجه به عدم نما سازي ستون ها ، رعایت پارکینگ می گردد. ( درب سواره 

رو نصب نشده است.) الزم به ذکر است که با توجه به پروانه صادره داراي 3 عدد درب سواره 
رو با عرض 3 متري و با تامین پارك حاشیه اي بوده که حالیه باتوجه به نقشه هاي اجرائی از 
3 عدد درب سواره رو که دو عدد آن داراي عرض 4 متري و دیگري 3 متري می باشد و با 

تامین پارك حاشیه اي استفاده نموده است . ( الزم به ذکر است که در تعداد پارکینگ تامین 
(.شده تغییري ایجاد نشده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

140
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 188,798,400(یکصد و  
هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید 

می گردد.

جریمه 112.38  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/24220 تجدید 
نظر

گلسار-بلوار 
استاد معین  

خیابان 20
متري گاز 
نبش بن 
بست 8
  متري

1-1-10129-228-1-0-0 140
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي ناشی از 
تغییر جانمایی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
80136000(هشتاد میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 31.8  0.75
 

3360000  , 1396 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف الی 
چهارم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,320,211,200(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و  دویست و  یازده هزار و  
دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 196.46  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص طبقه مازاد پنجم، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 1365252000

(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار ) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 162.53  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 296 مورخ 93/12/14 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 727.32 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
:نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 37.47 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 149.88 مترمربع (هر طبقه 37.47 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 7.76  -4

مترمربع (هر طبقه 1.94 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 162.53 مترمربع-5

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 5.11 مترمربع و در طبقات به سطح 107.27  -6
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی در شمال ملک به سطح 5.3 مترمربع در -7

همکف و 26.50 مترمربع در طبقات
مازاد بر تراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 1.66 

مترمربع - صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش زیرشیروانی به سطح 3.16 مترمربع با توجه به حذف تاسیسات

حذف راه پله به بام به سطح 22.3 مترمربع
رعایت ارتفاع پیلوت در هنگام پایانکار الزامی میباشد.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب 

.نگردیده است.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

**میگردد.//جهت بروزرسانی

140
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ  208320000(دویست و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست هزار )  ریال 
صادر می گردد.

جریمه 31  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/03/22 1/97/24221 تجدید 
نظر

کوي 
فالحتی 

ملت  12.13

1-2-10279-10-1-0-0 140
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره  199مورخ 94/10/29  
بصورت 4 طبقه روي پیلوت وانباري در زیرشیروانی بازیربناي 997.25مترمربع صادرگردیده 

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و بدون خالف گواهی عدم خالف به شماره 
280060 مورخ 95/7/10 دریافت نموده اند. عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. به 

استناد نقشه برداري تفکیکی داراي مغایرت هاي زیر بنایی به شرح زیر نسبت به گواهی 
:عدم خالف می باشد

کاهش سایبان در همکف بسطح 0.46 متر مربع  -1
احداث سوییت در همکف بسطح 28.01 متر مربع که در نقشه هاي زمان سرایداري به  -2
ابعاد 3 در 4.40 متر در نقشه ها نشان داده شده که در فرم کنترل به آن اشاره اي نشده 

.است
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 1 الی 4 جمعاً بسطح 2.2 متر مربع ( هر  -3

طبقه 0.55 متر مربع)
داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 0.79 متر مربع در زیر شیروانی می باشد -4

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

140
6

در خصوص اعتراض آقاي عیسی محمدي نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.96.19894 مورخ 96.3.6 مطروحه در دیوان عدالت اداري 

که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970901301847 مورخ 96.10.09 
به این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و 

مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي 
دیوان عدالت اداري شعبه 4 تجدید نظر دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري جهت استحکام بنا و وصول نظریه مزبور تحت شماره 71786 مورخ 
97.4.19 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به احداث بناي بدون مجوز به مساحت 

130 مترمربع به مبلغ 43875000(چهل و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار 
) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 130  1.5
 

225000  , 1379 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/23 1/97/24225 رسیدگ
ي 

 مجدد

سیاه 
اسطلخ 

خوش نشین
  

1-2-10148-11-1-0-0 140
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي عیسی محمدي نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.96.19894 مورخ 96.3.6 مطروحه در دیوان عدالت اداري 

که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970901301847 مورخ 96.10.09 
به این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و 

مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي 
دیوان عدالت اداري شعبه 4 تجدید نظر دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفلی و وصول نظریه مزبور تحت شماره 
71786 مورخ 97.4.19 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به 

شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال محکوم و 

اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 30  0
 

225000  , 1379 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/04/23 1/97/24225 رسیدگ
ي 

 مجدد

سیاه 
اسطلخ 

خوش نشین
  

1-2-10148-11-1-0-0 140
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی بدون مجوز بصورت یک طبقه بر روي همکف در 3
 واحد مسکونی و یک باب مغازه میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي 

 -2یک باب مغازه دو دهنه به سطح 28.05 مترمربع در همکف-1:تخلف به شرح زیر می باشد
دو واحد مسکونی در طبقه اول -3 یک واحد مسکونی در همکف به سطح 64.13 مترمربع

جمعا به سطح 149.20 مترمربع که 9.12 مترمربع از آن به صورت پیش آمدگی به سمت شارع 
.با توجه به تامین دو واحد پارکینگ مسکونی، فاقد کسري پارکینگ میباشد-4.میباشد

باستناد خط پروژه 1-3 مورخ 95/11/28 به سطح 1.35 مترمربع از اعیان در تعریض خیابان 
مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد جهت .12 متري و کال در حریم رودخانه قرار دارد

.صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970904003215 مورخ 1394/11/03 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق 
احتمالی طرفین جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 75262 مورخ 

96/04/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي مورد 
تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض باقی می ماند ، لذا ضرورتی به 

قلع بنا احراز نمی گردد و مستندا تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
مساحت 71/24 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک پنجم ارزش سرقفلی 

تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 34/ج/97 مورخ 1397/03/18 به مبلغ 
1240000000(یک میلیارد و  دویست و  چهل میلیون )  ریال جریمه در حق شهرداري 
راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي 

صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد . 

جریمه 71.24  0
 

3300000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد برتراکم 
پایه(خارج تراکم مجاز طرح 
تفصیلی) در کاربري مربوطه

1397/04/02 1/97/24228 رسیدگ
ي 

 مجدد

اعلم الهدي  
ساختمان 
عکاسی 

 شهر سبز

1-2-10001-312-1-4-0 140
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (سهمی) به صورت ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر 3باب دکان و قسمتی از عمارت فوقانی به مساحت 227.50 

مترمربع ، قطعه دوم افرازي با حق عبور از محوطه و راهرو قطعه اول افرازي به خیابان اصلی 
و حق عبور طاق فاضالب از راهرو و همکف قطعه اول افرازي به طرف خیابان میباشد.از بابت 
مغازه هاي همکف داراي بالمانع به شماره 138480 مورخ 91/06/01، 138479 مورخ 91/06/01
 ، 26654 مورخ 80/10/18، 15000 مورخ 78/07/18 و از بابت دو چشمه اتاق طبقه فوقانی که 

.به صورت آتلیه عکاسی بوده داراي بالمانع به شماره 138478 مورخ 91/06/01 میباشد
مالک بدون اخذ مجوز ضمن برداشتن دیوار بین دو باب مغازه و تبدیل آن به یک باب مغازه، 
بدون مجوز ضمن تعمیرات و ترمیم سازه اقدام به توسعه تجاري در همکف به سطح 35.62 
مترمربع و همچنین احداث بالکن در نیم طبقه به سطح 35.62 مترمربع با قدمت سال 92 
نموده است.دسترسی به بالکن از آسانسور موجود در مغازه و راهروي مشاعی به طبقه اول 
ممکن میباشد.براین اساس پتانسیل استفاده از آن به عنوان واحد تجاري مستقل در آینده 

.وجود دارد
دو باب مغازه فعلی در همکف تحت عنوان فروشگاه کیف و کفش و پوشاك و طبقه اول تحت 

.عنوان آتلیه عکاسی داراي فعالیت میباشد
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-197902-1396 مورخ 96/10/03 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي هادي امجدي محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 33/19 متر مربع 

راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 111518400(یکصد و  یازده 
میلیون و  پانصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 33.19  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/24238 بدوي    
فالحتی-مل

ت-21

1-2-10278-8-1-0-0 140
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 386 مورخ 
92/12/08 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 7 واحد مسکونی و بازیربناي 830.10 مترمربع 

و گواهی عدم خالف به شماره 298441 مورخ 96/02/24 میباشد، حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.53 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.27 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 10.12 مترمربع (هر طبقه 2.53 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 2.76  -4

مترمربع (هر طبقه 0.92 مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 1.37 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 14.14 مترمربع (که از این مقدار 5.5 مترمربع احداث  -6

یک باب انباري در زیرشیروانی میباشد)
داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 7.88و در طبقات به سطح 153.09 مترمربع در زمان 
صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته جزء تخلفات ساختمانی محسوب 

.نمیگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,401,000,000(یک میلیارد و  

چهارصد و  یک میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 168.6  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 1/97/24249 بدوي شهید 
بهشتی  20 
متري بن 
بست سینا

1-1-10278-20-1-0-0 141
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/19 1/97/24249 بدوي شهید 
بهشتی  20 
متري بن 
بست سینا

1-1-10278-20-1-0-0 141
0

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 34714

 مورخ 97.02.29 معادل 2094000000(دو میلیارد و  نود و  چهار میلیون ) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 83.86  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
262,399,200(دویست و  شصت و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  نه هزار و  دویست) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 156.19  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 515 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 785/6 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بناي مسکونی در همکف با احتساب سایبان بمساحت 35/22 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از پیلوت به 4 باب مغازه فاقد بالکن بمساحت 62/74 متر مربع همچنین -2
احداث تجاري در محوطه در حد شمال و جنوب بمساحت 21/12 متر مربع با ارتفاع حدود 

2/85 متر
(الزم به ذکر است که مجموع مساحت واحد هاي تجاري (4 واحد) 83/86 متر مربع 

 میباشد.)
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 129/68 متر مربع (هر طبقه 32/42 متر مربع)-3

توسعه راه پله به بام بمساحت 1/16 متر مربع-4
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/54 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند
اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 156/19 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
.تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-6

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم فاطمه شریفیان رنانی نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.95.18663 مورخ 95.9.13 مطروحه در دیوان عدالت 
اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903103903 مورخ 

96.11.11 به این کمیسیون ارجاع گردیده ، اعضاي کمیسیون با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در پرونده  و با درنظر گرفتن 

موارد نقص شعبه محترم 14 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت بررسی و اعالم سال وقوع تخلف ؛ و وصول نظریه کارشناس 

رسمی دادگستري تحت شماره 78465 مورخ 97.4.28 مبنی بر اینکه سال وقوع 
تخلف در سال 1394 بوده، لذا اعضاء کمیسیون متفقاً راي شماره  1.95.18663 مورخ 

95.9.13 مورد تایید و مطابق موازین قانونی دانسته عینا آن را تایید و استوار مینماید. 
راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 274.77  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/24250 رسیدگ
ي 

 مجدد

سعدي  
کوي 

حسینی  
کوچه 24 

انتهاي 
کوچه سمت 

 راست

1-1-10357-98-1-0-0 141
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی با مساحت عرصه 105.27 متر مربع بوده که بر روي آن 
ساختمانی بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت و با زیر بناي کل 274.77 متر مربع با قدمت سال 

1394 بدون مجوز و خارج از طول 60 درصد تنها با رعایت دو متر حیاط خلوت و بصورت 
خالفساز احداث گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد که با توجه 
کالً خارج از تراکم می باشد رعایت پارکینگ می گردد.  S213  به کاربري طرح تفصیلی جدید
جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. الزم 
بذکر است که مساحت اعالم شده بر اساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شده از 

سوي مالک اعالم گردیده است. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می 
به استناد خط پروژه 3-1 مورخ 95/5/6 بسطح 5.40 مترمربع از اعیان در هر  ***.گردد

***.طبقه در تعریض قرار دارد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص اعتراض مالک نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که به موجب آن 
درخصوص احداث بناي تجاري به متراژ 146.65 مترمربع که حکم به پرداخت یک 
پنجم ارزش سرقفل معادل 1,460,000,000 ریال (محاسبه شده به قیمت روز) صادر 

گردیده، این کمیسیون در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه، موضوع را جهت 
تعیین ارزش سرقفل به هیئت سه نفره کارشناسی به شرح نظریه ش/12/1024- 

97/2/29 ارجاع نموده که هیات کارشناسی ، ارزش سرقفل مغازه موردنظر را 
5,132,750,000  ریال تعیین و اعالم نموده که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا با اصالح 

جریمه به مبلغ 1026550000(یک میلیارد و  بیست و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه 
هزار ) ریال ، دادنامه صدرالذکر را نتیجتا تایید می نماید. 

جریمه 146.65  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/12 1/97/24254 تجدید 
نظر

اول خمسه 
بازار به 

طرف میدان 
قلی پور 

-جاده پیر 
  بازار

1-1-10321-6-1-0-0 141
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 247,500,000

(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 75  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین محصور داراي فروشنامه عادي و 
برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 191.35 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است که 

ملک فوق یک قطعه زمین جدا شده از سند مالکیت به پالك ثبتی شماره 55/123/609/22  
که مساحت عرصه در آن قید نگردیده و سال صدور آن 1335 می باشد. برابر خط پروژه 

شماره 12 مورخ 1396/06/02 به سطح 44.70 مترمربع از وضع موجود در تعریض خیابان 35 
متري آتی و کوچه 8 متري قرار دارد و باقیمانده ملک به سطح 146.65 مترمربع می باشد. 
الزم به توضیح است قبالً در محل یک باب مغازه با قدمت سال 1360 به سطح حدود 100 

مترمربع داراي سوابق پرداخت درآمدي وجود داشت که به مرور زمان مغازه کامالً تخریب 
گردیده و فقط قسمتی از اسکلت آن باقی ماند. حالیه متقاضی اقدام به تخریب کامل اسکلت 

باقیمانده قبلی نمودند و از باقیمانده ملک به سطح 146.65 مترمربع اقدام به احداث بناي 
جدید به صورت تجاري با اسکلت فلزي و قدمت سال جاري (1396) نمودند. ضمناً برابر 

ضوابط داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون 
.ماده صد مورخ 1396/12/06 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، با وصف محرز 
بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه 

با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، براي  احداث بناي بدون مجوز، به مبلغ  
37,056,600(سی و  هفت میلیون و  پنجاه و  شش هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 36.33  1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 1/97/24274 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري 
روبروي 
سایپا 20 

متري 
عرفان 
کوچه 

نیلوفر جنب 
سنگبري

1-1-10711-34-1-0-0 141
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده بصورت یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان با مصالح بلوکی و قدمت 
.حدود سال 1391 و فاقد مجوز می باشد

ضمنآ مساحت عرصه براساس نقشه برداري ارائه شده بسطح 301 مترمربع بوده و مساحت 
انباري ( اتاق )  فاقد مجوز 36.33 مترمربع بوده و یک واحد پارکینگ در فضاي باز درحد 

 .سطح اشغال تامین گردیده است
.با توجه به کاربري زمین ، کل اعیان خارج تراکم می باشد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 1-1 مورخ 1396/02/13 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 

.2.72 مترمربع از حد جنوب در تعریض کوچه 12 متري اصالحی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 2,814,109,200(دو میلیارد و  هشتصد و  چهارده میلیون و 
 یکصد و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 478.59  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 1/97/24276 تجدید 
نظر

صفاري   
حجت-نیک

1-2-10056-37-1-0-0 141
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 256 مورخ 95/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1127.02 مترمربع که مورخ 96/12/09 پروانه 

.مرحله دوم صادر گردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و 

:خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 98.62 مترمربع که از بابت 98.94 مترمربع آن داراي سوابق  -1
در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد، بر این اساس 

.داراي 0.32 مترمربع مابه التفاوت خواهد بود
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 296.82 مترمربع (هر طبقه 98.94 مترمربع)-2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 155.64 مترمربع ( که از این مقدار 56.70 مترمربع  -3

عدم رعایت عقب سازي میباشد)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 25.81 مترمربع -4

.داراي 109.26 مترمربع کسري فضاي باز و 56.84 مترمربع کسري فضاي سبز میباشد
.تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد

مالک جهت تامین یک باب پارکینگ مازاد بر نیاز اقدام به افزایش دهانه درب هاي پارکینگ  
در حد شرق نسبت به ضوابط طرح تفصیلی نموده که بر این اساس پارکینگ حاشیه اي 

.حذف گردیده است.در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي میباشد
مطابق نظر مدیر محترم شهرسازي منطقه، پارکینگ موردنظر با اخذ عوارض درآمدي مورد 

.تایید میباشد
.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
.تاکنون برقکاري تکمیل نگردیده و آسانسور نصب نشده است 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 858,748,800(هشتصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  چهل 

و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 127.79  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/04/02 1/97/24277 تجدید 
نظر

گلسار  
-خیابان 92
-  بن بست 

کیمیا

1-1-10046-7-1-0-0 141
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بنا  مرحله 
دوم  به شماره 15 مورخ 1396/08/20 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 
به مساحت کلی 639.64 مترمربع  صادر شده است. ( الزم به ذکر است که در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت تخلف در همکف به مساحت 6.64 مترمربع  داراي راي کمیسون ماده 

. صد مبنی بر صدور جریمه  می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه التفاوت در همکف و طبقات و به 

:شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم  در همکف به مساحت 19.72 مترمربع -1

. بناي مازاد براي تراکم در طبقه اول به مساحت 26.36 مترمربع -2
. بناي مازاد براي تراکم در طبقه دوم  به مساحت 26.36 مترمربع -3
. بناي مازاد براي تراکم در طبقه سوم  به مساحت 26.36 مترمربع -4
. کاهش مساحت راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.05 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید -6
در همکف و طبقات به مساحت 28.99 مترمربع .( همکف به مساحت 6.70 مترمربع و طبقات 

((. به مساحت 22.29 مترمربع .( هر طبقه 7.43 مترمربع
درب سواره رو نصب نشده است ولیکن کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

4,770,000(چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 58  0.1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/24278 بدوي پیربازار خ 
بهارستان 

جنب 
کارخانه 

شالیکوبی 
فخب 
انتهاي 

کوچه سمت 
چب

1-1-10648-53-1-0-0 141
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  480 vمکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت حدودا vاحتراما
متر مربع مشتمل بر یکواحد مسکونی با زیربناي حدوداv 40 متر مربع و سایبان بمساحت 

حدوداv 15 متر مربع و انباري در حیاط بمساحت حدوداv 3 متر مربع با قدمت سالجاري (1396
.) و بدون مجوز احداث گردیده است

.سطح اشغال 12/08% و کسري پارکینگ ندارند
کل زیربنا داخل تراکم میباشد.(سطح اشغال مجاز %60)

توضیح اینکه جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي 
خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 

.12 مورخ 1397/02/01 فاقد عقب نشینی میباشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه بمبلغ  1079032500(یک میلیارد و  
هفتاد و  نه میلیون و  سی و  دو هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 198.9  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 1/97/24279 بدوي استاد سرا  
کوچه 

مهرشریف 
بن بست 
سدمعبر

1-2-10016-14-1-0-0 141
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/199 مورخ  96/12/9 با زیر بناي کل  1106.61 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است.  قبالً در مرحله اجراي اسکلت ستون 
:طبقه دوم داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 66.3 متر مربع ( ضمن حذف سایبان پارکینگ) -1
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 132.6 مترمربع ( هر طبقه 66.3 متر مربع) -2

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 97/6/17 کمیسیون ماده صد می باشد. 
عملیات در مرحله سفت کاري می باشد تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف به سطح 0.71 متر مربع -1

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول و دوم جمعا بسطح 1.42 متر مربع ( هر طبقه 0.71  -2
متر مربع)

اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم جمعاً بسطح 134.02 متر مربع ( هر طبقه 67.01 متر  -3
مربع)

توسعه انباري  زیر شیروانی بسطح 23.1 متر مربع که از این مقدار بسطح 3.26 متر مربع  -4
.از بابت مابه التفاوت انباري بزرگتر از 5 متر مربع مشمول عوارض درآمدي نیز می باشد

 تبدیل طبقه چهارم از یک واحد به 2 واحد -5
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید و یا مشمول تراکم در  -6

همکف بسطح 0.23 متر مربع و در  طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 9 متر مربع ( هر طبقه 
2.25 متر مربع)

رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
.تعداد واحد از 7 به 8 افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -8

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 100  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/20 1/97/24281 بدوي بلوار  
شهداي 
گمنام - 

نبش علوم 
 پزشکی

1-2-10670-1-1-0-0 141
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط مامور ناحیه دو و با توجه به سوابق موجود در سیستم  داراي پروانه 
ماده واحده بصورت یک باب ساختمان مسکونی به صورت دو طبقه مسکونی بر روي پیلوت 

در یک واحد مسکونی و به شماره 52 مورخ 1394/05/04 و به مساحت کلی 139.29 مترمربع 
صادر شده است که حالیه طی بازدیدغیابی بدون حضور مالک ومتراژ از داخل ملک و از 

مشاهدا ت بیرونی یک باب ساختمان تجاري در مرحله نازك کاري در یک واحد تجاري در 
محل موجود می باشد که برابر سوابق داراي مابه التفاوت بناي مازاد بر تراکم در همکف و 

:طبقات و احداث یک طبقه مازاد تجاري و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 16.56 مترمربع -1
. تبدیل پیلوت به تجاري ( مغازه ) به مساحت 57.27 مترمربع -2
. بناي مازاد برتراکم در طبقه اول به مساحت 16.56 مترمربع -3

. تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به مساحت 57.27 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 26.54 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -5

.9.98 مترمربع بصورت احداث کنسول در 3 متر عقب سازي حد غربی  می باشد
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه دوم به مساحت 67.25 مترمربع که از این مقدار به  -6
.مساحت 9.98 مترمربع بصورت احداث کنسول در 3 متر عقب سازي حد غربی می باشد

احداث یک طبقه مازاد به صورت تجاري به مساحت 67.25 مترمربع  که از این مقدار به -7
.مساحت 9.98 مترمربع بصورت احداث کنسول در 3 متر عقب سازي حد غربی می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی به مساحت 1.76 مترمربع -9
. تبدیل راه پله زیر شیروانی از مسکونی به تجاري به مساحت 18.92 مترمربع -10

.داراي چهار واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -11
(( کال ساختمان فوق الذکر در یک واحد تجاري احداث گردیده است.و بصورت ایزوگام حفاظ 

استفاده میگردد ))
(( بنا هاي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت دو متر حیاط خلوت حد شرقی می باشد.))

الزم به ذکر است که متقاضی در زمان صدور پروانه ( سال 1394) با توجه به عرض معبر ( 
بلوار قلی پور) 45 متري داراي 3 متر عقب سازي از بابت پروانه مسکونی بوده که حالیه با 

توجه به تغییر کاربري اعیان از مسکونی به تجاري و عدم رعایت 5 متر عقب سازي ، نیاز به 
تهیه خط پروژه جدید و متعاقبا بررسی وضعیت عدم رعایت عقب سازي بر اساس آن می 
باشد.الزم به توضییح است بابت موارد فوق داراي پرونده جاري در واحد خالف  به شماره 

 316795 میباشد
گزارش فوق بصورت غیابی و از مشاهدات بیرونی و بدون متراژ از داخل ملک و بصورت 
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تقریبی بوده که بعد از بازدید از داخل ملک و ارائه اسناد و مدارك و نقشه برداري از وضع 
موجود از سوي مالک قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد   مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی 

معادل561600(پانصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. ، نظربه 
قدمت بنا  رعایت عقب نشینی منوط به هنگام نوسازي و یا ضرورت اجراي خط پروژه 

از سوي شهرداري میباشد.

جریمه 62.4  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 1/97/24285 بدوي حسین 
آباد-منفرد

دوست

1-2-10347-7-1-0-0 141
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده یک باب خانه  یک اشکوبه در یک واحد مسکونی فاقد سند داراي 
فروشنامه عادي برابر نقشه ارائه شده بسطح عرصه 78.65 مترمربع و داراي  اعیان در یک 

طبقه بسطح کل 62.40 مترمربع بصورت بلوکی و با قدمت سال 1373 می باشد .باستناد خط 
. پروژه 13-97/02/03 بسطح حدود 0.50 مترمربع در تعریض معبر 8 متري قرار دارد

 عرصه  78.65 مترمربع
 R121 کاربري

% سطح اشغال مجاز 80 % ---------مورد استفاده  79.85
 %تراکم مجاز پایه 120 % ----------مورد استفاده  79.85

 تعداد طبقات مجاز  2  ------------مورد استفاده یک  طبقه
. در حد تراکم می باشد

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي علی اصغر عاشري مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 182.85 

مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 

بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 47228 مورخ 97/3/17 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 2910453(دو میلیون و  نهصد و  ده هزار و  
چهارصد و  پنجاه و  سه) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 182.85  0.1
 

219375  , 1367
 , 1382

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 1/97/24305 بدوي بلوار قلی 
پور خ 
وحدت 

(مرادیان) 
ك امام  

حسین  (ع)

1-1-10339-8-1-0-0 142
0
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 10,968,750(ده میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و 
 پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/19 1/97/24305 بدوي بلوار قلی 
پور خ 
وحدت 

(مرادیان) 
ك امام  

حسین  (ع)

1-1-10339-8-1-0-0 142
0

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 44.19 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 9,694,182(نه میلیون و  ششصد و  نود و  چهار هزار و  یکصد و  هشتاد و  دو) 

ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 44.19  1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده توسط متقاضی ، بصورت دو باب خانه در سه واحد مسکونی (یک و 
دو اشکوبه ) بر روي عرصه فاقد سند و بصورت خالف ساز و داراي اخطاریه از شهرداري می 
باشد  . باستناد خط پروژه 13-96/11/15 بسطح 3.35 مترمربع در تعریض شارع 10 متري 

قرار دارد همچنین داراي یک پله در شارع می باشد که مالک موظف به تخریب آن می باشد 
: تراکم ساختمانی  بشرح ذیل می باشد

 مساحت عرصه طبق فروشنامه 162 مترمربع
 مساحت موجود عرصه 186.20 مترمربع

 مساحت عرصه بعد از عقب نشینی  182.85 مترمربع
مساحت اعیان ویالیی و سرویس بهداشتی 66.97 مترمربع با اسکلت بلوکی و قدمت سال 

1367 
 مساحت اعیان دو طبقه 160.07 مترمربع با اسکلت بنایی و قدمت سال 1382

. بسطح182.85 مترمربع در حد تراکم و بسطح 44.19 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
. برابر ضوابط دو باب کسري پارکینگ دارد

.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد 
با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ  1081920000(یک میلیارد و  هشتاد و  یک میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 128.8  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 1/97/24323 تجدید 
نظر

گلسار 125 
 بن بست 6 
 متري اول

1-1-10195-32-1-0-0 142
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه مرحله اول ساختمانی به شماره 31 
مورخ 1395/06/20 به صورت 3  طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 3 واحد مسکونی با 
زیربناي 510.54 مترمربع می باشد و در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون و میلگرد انتظار 
آن برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه معماري ارائه شده داراي افزایش بنا مازاد بر سطح 
اشغال بسطح 29.61 مترمربع در همکف بوده که پس از پرداخت مبلغ جریمه پروانه مرحله 

دوم دریافت نموده است حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاریست وبرابر نقشه 
: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به مجوز صادره می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 11.08 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 116.04مترمربع (هر کدام 38.68 مترمربع ) -

 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 1.68 مترمربع -
 .رعایت پارکینگ می گردد لکن پارکینگ قطعه سوم در زمان پایانکار نیاز به جانمایی دارد -

 کسري فضاي سبز بسطح 16.25مترمربع -
 کسري فضاي باز بسطح 16.74مترمربع -

 . تقاضاي صدور پروانه مرحله سوم را دارند 
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و دو واحد درحال بهره برداریست . 

.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

142
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص انباري 
زیرشیروانی با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب2 به 
ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 4015200(چهار میلیون و  پانزده هزار و  دویست) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 2.39  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24324 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  - 

کوچه 
 نیلوفر

1-2-10079-41-1-0-0 142
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات با اعمال  ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

ضریب2 به ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 837,076,800(هشتصد و  سی و  هفت میلیون 
و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 142.36  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله  اتمام کار و بهره برداري  که داراي پروانه احداث 
بناي مرحله دوم به شماره 228  مورخ 1395/12/28 بصورت 5  طبقه بر روي پیلوت در 5 

واحد مسکونی و به مساحت کلی 997.90 مترمربع می باشد که تا مرحله فونداسیون و پروانه 
احداث بناي مرحله اول خالفی نداشته ولیکن حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی 
و ارائه نقشه برداري و با توجه به حذف سایبان تا این مرحله داراي بناي مازاد بر تراکم در 

:همکف و طبقات و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 23.66 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 23.66 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 23.66 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 23.66 مترمربع -4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 23.66 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم  به مساحت 23.66 مترمربع -6

. کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.91 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 2.39  -8

.مترمربع می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در  -9

طبقات به مساحت 0.4 مترمربع می باشد.( هر طبقه 0.08 مترمربع .)
.درب سواره رو نصب نشده است ولیکن کسري پارکینگ ندارد

.فضاي باز و فضاي سبز تامین می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

142
2

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 121.61  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 1/97/24329 تجدید 
نظر

بلوارشهید 
قلی پور خ 

گلزاران

1-2-10759-3-1-0-0 142
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي طهماسب جهاندیده کلنگستانی نسبت به راي شماره 
1.97.24071 مورخ 97.3.1  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.25 برابر ارزش 

آن نسبت به مساحت 80.05 مترمربع به مبلغ  120075000(یکصد و  بیست میلیون و  
هفتاد و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 80.05  1.25
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 1/97/24329 تجدید 
نظر

بلوارشهید 
قلی پور خ 

گلزاران

1-2-10759-3-1-0-0 142
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه 
شده به سطح 100.83 مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز با پوشش 100% به 
صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 201.66 مترمربع می باشد. عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 
:ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 100.83مترمربع (63.13 در حد تراکم و 37.70 خارج تراکم ) -
احداث بنا در طبقه اول به سطح 100.83 مترمربع ( 58.48 در حد تراکم و 42.35 خارج  -

تراکم )
.ضمناً برابر نقشه هاي ارائه شده درب پارکینگ و نفررو با یک عدد درب تعبیه گردیده است
 .برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/07/20 به سطح 3.36 مترمربع در تعریض می باشد

درخواست پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن را دارند. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ 1192262400(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  شصت و  
دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 177.42  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/04/02 1/97/24331 تجدید 
نظر

صفاري   
مویدي

1-2-10049-12-1-0-0 142
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  552,837,600(پانصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت 

هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 94.02  1.75
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 136مورخ 96/09/27
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل  3 واحد مسکونی کالً با زیر 
بناي  660.07 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 

خارج از تراکم اقدام به احداث نموده اند . الزم به ذکر است که قبال در مرحله  اتمام 
فونداسیون و میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف  داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از 
طول 60%  به مساحت 30.50 مترمربع در همکف بوده و پس از پرداخت مبلغ جریمه پروانه 

 . مرحله دوم دریافت نموده اند
حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت  وشروع آجرچینی  طبقات و فاقد سربندي 
می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به پروانه تا این مرحله 

.:بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف چسبیده به اعیان بصورت سرویس بهداشتی بسطح 1.80 مترمربع  -1

 مازاد بر تراکم
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  89.64 مترمربع ( هر طبقه  29.88  -2

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 177.42مترمربع کال مازاد بر تراکم-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 4.38  -4
مترمربع (هر طبقه 1.46 مترمربع )

با توجه به احداث طبقه مازاد ، افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از سه به 4 واحد  که  -5
 . رعایت پارکینگ گردیده است

. اجراي درب هاي پارکینگی طبق ضابطه پروانه الزامیست -6
. رعایت فضاي باز نمی گردد و بسطح 10.40 مترمربع کسري فضاي باز دارد- 7

رعایت فضاي سبز نمی گردد و بسطح 4.82 مترمربع کسري فضاي سبز دارند . ضمنا - 8
.اجراي باقیمانده فضاي سبز  تا مرحله پایانکارطبق نقشه الزامیست

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و حالیه درخواست گواهی عدم  
.خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

142
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 319032000(سیصد و  نوزده میلیون و  سی و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 75.96  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 1/97/24339 تجدید 
نظر

علی اباد   
محمدي

1-2-10209-9-1-0-0 142
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 114 مورخ 1396/08/20 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 455.2 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 321073 در مرحله اتمام 
فونداسیون  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.16 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 42.48 مترمربع ( هر طبقه 14.16 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 3.71 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 15.42 متر مربع ( هر طبقه 5.14 
متر مربع )

کاهش زیر شیروانی به سطح 4.76 مترمربع -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 0.19  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدعلی ریاضی معاف و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر اضافه بنا در همکف به مساحت 5.84 مترمربع ، 

احداث راه پله تا بام به مساحت 15.34 مترمربع ، احداث سرویس بهداشتی در سقف 
آخر به مساحت 4.13 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
45558000(چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 25.31  1.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 1/97/24340 بدوي گلسار 192  
پنجم

1-1-10296-87-1-0-0 142
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در حال بهره برداري داراي پروانه مسکونی 
به شماره 8 مورخ 84/03/25 به  صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با 
زیر بناي  523.80 مترمربع می باشد که یک مرحله از بابت اضافه بنا در همکف بسطح 1.50 
متر مربع و  در مجموع سه طبقه بسطح 31.50 مترمربع داراي راي جریمه از کمیسیون ماده 
صد می باشد و تاکنون عدم خالف دریافت ننموده اند حالیه برابر نقشه برداري وضع موجود 

: مجددا داراي مغایرت هاي ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 5.84 مترمربع -1

 احداث سرویس جداساز بسطح 3.40 مترمربع در انتهاي حیاط-2
 کاهش بنا در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 5.28 مترمربع-3

 احداث راه پله تا بام 15.34 مترمربع-4
احداث سرویس بهداشتی در سقف آخر  بسطح 4.13 مترمربع-5

ضمنا مالک اقدام به تبدیل غیر مجاز بام شیروانی به تراسی نموده بود که طی بازدید -6
. مجدد راسا نسبت به اصالح آن اقدام نموده اند

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

142
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجازراي به جریمه به مبلغ2,486,534,400(دو میلیارد 

و  چهارصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 246.68  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24342 بدوي شهرك  
بهشتی-  

کوچه  
 گلستان 7

1-1-10270-25-1-0-0 142
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
33,549,600(سی و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 19.97  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان مورد نظر ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
 27 مورخ 92/03/09 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت  و در 6 واحد مسکونی و  با زیر بناي 
کلی  602.25 مترمربع صادر گردیده که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 

:مازاد بر تراکم در همکف و طبقات و احداث یک طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 60.44 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 60.44 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 60.44 مترمربع  -3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 60.44 مترمربع  -4

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 207.04 مترمربع -5
. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.61 مترمربع -6

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به مساحت 4.92 -7
 مترمربع .( هر طبقه 1.64 مترمربع .)

. بناي مازاد بر تراکم از بابت  5%  بازگشت تشویقی آسانسور به مساحت 12.35 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 7.62 مترمربع در زمان صدور پروانه می باشد که با  -9

.توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به نقشه برداري ،  پارکینگ شماره 8 با توجه به 

مسدود نمودن راه عبور نفر رو ،  مورد تایید نمی باشد و همچنین داخل به داخل پارکینگ 
.هاي 1 و 2 به طول 4.94 متر می باشد

.مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

142
7

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100298

مورخ 1397/03/13 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و 
نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 57/04 متر مربع بناي مازاد بر تراکم 

بمبلغ 18,769,725(هجده میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  هفتصد و  بیست و 
 پنج)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 57.04  1.5
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 1/97/24345 بدوي بلوار قلی 
پور(فاز دوم 

معلم )- 
کوچه 

طالقانی - 
کوچه پنجم

1-2-10353-39-1-0-0 142
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 10968750(ده میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 50  1
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/29 1/97/24345 بدوي بلوار قلی 
پور(فاز دوم 

معلم )- 
کوچه 

طالقانی - 
کوچه پنجم

1-2-10353-39-1-0-0 142
8

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100298

مورخ 1397/03/13 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 76/30 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 1,673,831(یک میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  هشتصد و  سی و  

یک) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 76.3  0.1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه دو اشکوبه در دو واحد مسکونی فاقد سند 
داراي فروشنامه عادي برابر نقشه ارائه شده بسطح عرصه 76.50مترمربع و داراي  اعیان در 
دو طبقه بسطح کل 133.34 مترمربع بصورت بتنی و با قدمت سال 1382 می باشد .دو واحد 
کسري پارکینگ دارد درب طبقه اول به شارع باز می شود . برابر خط پروژه 96/10/24-13 

. بسطح 0.20 مترمربع در تعریض قرار دارد
 عرصه 76.50 مترمربع

 عرصه بعد از عقب نشینی 76.30 مترمربع
 R112 کاربري

%سطح اشغال مجاز 80 % ---------مورد استفاده 87.38
 %تراکم مجاز پایه 100 % ----------مورد استفاده 174.76
 تعداد طبقات مجاز 2 ------------مورد استفاده 2 طبقه

 : در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد گزارش بشرح ذیل اصالح گردید
طبق طرح تفصیلی جاري بسطح 76.30 مترمربع در حد تراکم و بسطح 57.04 مترمربع مازاد 

. بر تراکم می باشد
. ضمنا کاربري قدیمی ملک آموزشی بوده و طبق طرح قدیم کال خارج از تراکم بوده است
پس از گزارش فوق برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و 

مالک نسبت به پرداخت مبلغ جریمه بصورت تهاتري  اقدام نموده است . حالیه واحد همکف 
خالی از سکنه و واحد طبقه اول در حال بهره برداریست . مراتب جهت بروزرسانی گزارش و 

. صدور دستور تقدیم می گردد

142
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم، به مبلغ  752,730(هفتصد و  پنجاه و  دو هزار و  هفتصد و  سی) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 68.43  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 1/97/24351 بدوي گلسار - 
 خیابان 104

1-1-10058-112-1-0-0 142
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  14,858,800(چهارده میلیون و  
هشتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 67.54  2
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 98 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه دوبلکس با اعیان 135.97 

.مترمربع که با توجه به فیش کنتور قدمت آن متعلق به سال 1374 می باشد
.مجوزي از بابت احداث ارائه نشده است

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/03/01 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 12.46 

.مترمربع از وضعیت موجود داراي عقب نشینی می باشد
در همکف به مساحت 68.43 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 29.52 مترمربع خارج تراکم 

.می باشد
.در نیم طبقه به مساحت 38.02 مترمربع خارج تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

142
9

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم مژگان صفري محرز میباشد 
با توجه به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر و میزان تخلف و موقعیت بناي 

مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 169/95 متر مربع راي به جریمه با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1713096000(یک میلیارد و  هفتصد و  سیزده میلیون و  

نود و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده 
مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور 

کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق 
مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 169.95  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/24353 بدوي گلسار خ 
154  

1-1-10093-64-1-0-0 143
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 8 مورخ 1395/04/26به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 1010.43 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 282829 مورخ 1395/09/15
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه 

:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 14.57 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 148 مترمربع ( هر طبقه 29.60 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 3.03 مترمربع و طبقات اول  -

تا پنجم جمعاً به سطح 4.35 مترمربع ( هر طبقه 0.87 مترمربع )
.زیر شیروانی به سطح 14.18 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است. رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

143
0

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي امین پالیزوان موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 93.75 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 945000000(نهصد و  چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 93.75  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/24354 بدوي بلوار دیلمان 
-خیابان 

ابولقاسمی 
-بوستان 12

1-1-10480-19-1-0-0 143
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 267 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3  واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 456.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.73 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 44.19 مترمربع ( هر طبقه 14.73 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 4.53 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 10.59 متر مربع ( هر طبقه 

3.53 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 16.95 مترمربع -

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، جمعاً به سطح 2.76  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.ضمناً داراي یک واحد کسري  پارکینگ درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

143
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 1027/12/ش مورخ 97/3/20 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 10,544,000,000 ریال تعیین و براورد نموده 

است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2108800000(دو میلیارد و  یکصد 

و  هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 131.8  0
 

1020000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/29 1/97/24358 بدوي بلوار شهید 
کوچکی 

سمت چپ

1-2-10337-204-1-0-0 143
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي و برابر نقشه 
برداري ارائه شده عرصه به سطح 131.80 مترمربع مشتمل بر کارواش می باشد . کارواش 

مذکور با اعیان  بسطح 34.18 مترمربع که برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب 
بنا گردیده بود  در محل توسط عوامل شهرداري تخریب شد حال  مالک با توجه به اعتراض 
به دیوان عدالت اداري مجددا بناي مذکور را احداث نموده است . حالیه تقاضاي  پرداخت 
خالفی  را دارند . بسطح 97.62 مترمربع فضاي باز تجاري دارد و با توجه به امکان تامین 

پارکینگ در فضاي باز کسري پارکینگ تعلق نمی گیرد . با توجه به کاربري ملک  کال خارج 
   از تراکم می باشد . برابر خط پروژه 4-1 مورخ 95/11/23 ملک فوق فاقد عقب نشینی است

. 
پس از گزارش فوق راي بدوي مبنی بر جریمه از کمیسیون ماده صد صادر گردیده است 

.حالیه وکیل مالک مستنداتی ارائه نموده که قبل از تخریب ،  ملک بصورت کارواش با قدمت 
سال 1388 موجود بوده و در آن زمان نیز بدون مجوز بوده است و در سال 1391 نیز پروانه 
کسب از اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل با فعالیت (شستشوي اتومبیل) دریافت نموده 

..است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

143
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

4,467,125(چهار میلیون و  چهارصد و  شصت و  هفت هزار و  یکصد و  بیست و  
پنج) ریال در حق شهرداري محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با 

اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد..

جریمه 27.49  1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 1/97/24362 بدوي حسین آباد 
- کوچه 

پرویز منفرد 
دوست - 

کوچه ششم
 

1-2-10338-55-1-0-0 143
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 1,642,550(یک میلیون و  ششصد و  چهل و  دو هزار و  
پانصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 101.08  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت 107 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه دوبلکس به 
انضمام انباري و سرویس بهداشتی و سایبان با مساحت کلی اعیان 128.57 مترمربع  در 

.محل موجود می باشد. قدمت ساختمان احداثی با توجه به فیش کنتور سال 1376 می باشد
جانمائی زمین در سند مالکیت با وضعیت موجود از نظر حدود اربعه عددي ، 90 درجه 

..اختالف دارد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 1397/01/18 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 13.87 
.مترمربع در تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد

به مساحت 74.50 مترمربع از اعیان همکف در حد تراکم و به مساحت 10.21 در همکف خارج 
از تراکم و احداث سایبان و سرویس بهداشتی و انباري در همکف به مساحت 17.28 مترمربع 

.و به مساحت 26.58 مترمربع در نیم طبقه در حد تراکم می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

143
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و قدمت بنا و اینکه تخریب 

بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 

ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 973211/ك مورخ 
97/3/21 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 125,000,000 ریال تعیین و براورد 

نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا  به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 25000000
(بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 45.46  0
 

162500  , 1378 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/29 1/97/24363 بدوي جاده انزلی- 
خ ولیعصر- 
خ عرفان- 
5 متري 
عرفان - 

سمت چپ- 
مغازه 

مصطفی 
اصغر نژاد

1-1-10291-989-1-0-0 143
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به بازدید میدانی بصورت یک باب مغازه  بالکن دار 
خالف ساز که مساحت آن با توجه به نقشه برداري 45.46 مترمربع می باشد. ( 32.33 

. مترمربع همکف و 13.13 مترمربع بالکن )
.تاریخ ساخت با توجه به فیش کنتور ( 1378 ) می باشد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/11/26 ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی 

.می باشد
.از بابت تخلفات صورت گرفته داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد

از مغازه فوق الذکر بصورت تعمیرگاه برق خودرو استفاده می شود و داراي دو عد تابلوي 
.تبلیغاتی که اولی با ابعاد ( 3*1 ) متر و دومی بصورت پرچمی باابعاد ( 1*0.5 ) متر می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

143
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 63571200(شصت و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  یک 
هزار و  دویست) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 37.84  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/02 1/97/24365 تجدید 
نظر

حسین آّباد 
منفرد 

دوست  بهار

1-2-10286-20-1-0-0 143
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 318,074,400(سیصد و  هجده میلیون و  هفتاد و  چهار هزار 
و  چهارصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 63.11  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 230 مورخ 1394/12/04به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 365.1 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل 

:نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 13.89 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 41.67 مترمربع ( هر طبقه 13.89 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 2.65 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.46 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.09 

متر مربع ( هر طبقه 2.03 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 37.84 متر مربع ( تبصره 7) -

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

143
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد (طبقه ششم) بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 

به جریمه) جریمه بمبلغ 3,127,219,200(سه میلیارد و  یکصد و  بیست و  هفت 
میلیون و  دویست و  نوزده هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 310.24  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/03/29 1/97/24366 تجدید 
نظر

0-0-1-42-10054-1-1  گلسار 92 143
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 3,876,936,000(سه میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  شش 
میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 461.54  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 52 مورخ 
1396/06/07 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 2 طبقه زیرزمین 

بانضمام زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 2008/49 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
.در حد اتمام سربندي میباشد

توضیح اینکه 2 طبقه زیرزمین اجرا نگردیده و طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول 
:پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان (همگن با سازه اصلی) بمساحت 104/27 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 472/44 متر مربع (هر طبقه 118/11 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 90/61 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد به کسر راه پله بمساحت 310/24 متر مربع-4

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 77/98 متر مربع-5
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده)
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 89/16 متر مربع و طبقه اول بمساحت 

116/62 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/23 و پرونده مختومه 
.میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

****************
 طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به پایان رسیده

توضیح اینکه داراي کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/67 
متر مربع بصورت همزمانساز (با عنایت به اینکه مساحت مجاز راه پله 25 متر مربع و 

مساحت مازاد آن در زمان پروانه بعنوان خارج از تراکم اخذ گردیده)
همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد 3 واحد کسري پارکینگ درآمدي 
دارند.(پارك حاشیه اي در زمان پروانه تأمین گردیده و وضع موجود نیز رعایت میگردد.)

143
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 57.7  0.5
 

3100000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/02 1/97/24368 تجدید 
نظر

پل بوسار  
ك شهید 

محمد 
مشقی 

نرسیده به 
  40 دستگاه

1-1-10525-172-1-0-0 143
7

در خصوص اعتراض خانم سکینه قلی زاده و شرکاء نسبت به راي شماره 1.97.23900 
مورخ 97.2.29 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 49.87  1.25
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 156مورخ 94/09/18 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 314.10 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 9.58 مترمربع -1
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 19.16 مترمربع (هر طبقه 9.58 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول تا سوم به سطح 2.82  -4
مترمربع  (هر طبقه 0.94 مترمربع)

اضافه بنا در طبقات سوم به سطح 16.96 مترمربع-5
داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 57.70 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -7
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
کاهش سطح راه پله به بام به سطح 3.97 مترمربع 

.رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث یکطبقه مازاد در طبقه چهارم ، نظر به اینکه اعتراض موجه و 
موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد. 

جریمه 102.82  2.5
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1397/04/02 1/97/24369 تجدید 
نظر

گلسار-  
استاد معین  
کوچه سوم

1-1-10113-78-1-0-0 143
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در خصوص اعتراض خانم سیده هاجر کریمی طبالوندانی و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.97.24050 مورخ 97.2.29 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2.25 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 188.88 مترمربع به مبلغ  1427932800(یک میلیارد و  چهارصد و 

 بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.  

جریمه 188.88  2.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 466 مورخ 1391/10/26 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 503/20 متر مربع (بدون استفاده از 

.سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و فاقد اعتبار میباشد
توضیح اینکه عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده و طبق نقشه برداري ارائه شده 

:برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 45/73 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 137/19 متر مربع (هر طبقه 45/73 متر مربع)-2
 احداث طبقه چهارم بمساحت 102/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

کاهش سطح راه پله به بام بمیزان 1/72 متر مربع-4
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -5

0/71 متر مربع و طبقات 3.2.1 بمساحت 5/25 متر مربع (هر طبقه 1/75 متر مربع)
.توضیح اینکه نماي جانبی حد شرق اجرا نگردیده و کسري پارکینگ ندارند

 همچنین دیوار حائل اجرا گردیده و
.تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 7 واحد افزایش یافته است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

143
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ305760000(سیصد و  پنج 

میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.4  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 1/97/24371 بدوي انتهاي  
پستک   
طالقانی   

کوي اساتید

1-1-10440-68-1-0-0 143
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 46 مورخ 
1396/05/29 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 412/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  
قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 16/82 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 

: 1396/09/04 و پرونده در واحد خالف میباشند همچنین بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/74 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 35/48 متر مربع (هر طبقه 17/74 متر مربع)-2
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1397/05/20 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات 

.میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 10/60 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت بصورت  *****
احداث انباري در حیاط بمساحت 10/22 متر مربع میباشد.)

توضیح اینکه مساحت انباري احداثی 11/51 متر مربع میباشد که بمیزان 10/22 متر مربع از 
.آن در حیاط قرار دارد

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 0/74 متر مربع (هر طبقه 0/37 متر مربع ) بصورت  *****
همزمانساز

حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد بمساحت 49/90 متر مربع (به کسر راه پله )  *****
و تبدیل راه پله به بناي مفید بمساحت 2/61 متر مربع همچنین تراس غیر مسقف اختصاصی 

 بمساحت 67/43 متر مربع
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد *****

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 38/34 متر  *****
مربع (هر طبقه 19/17 متر مربع)

(عرض راه پله 1/20 متر)
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 60%  - سطح اشغال موجود 70/3
بمساحت 0/46 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

(طبق جانمایی ارائه شده تأمین میگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش بنا در همکف و طبقات که منجربه صدور حکم جریمه بمبلغ 
798,590,000(هفتصد و  نود و  هشت میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال گردیده ، 

بلحاظ عدم شکایت ،کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد.

جریمه 239.1  2.5
 

1300000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/04/02 1/97/24372 رسیدگ
ي 

 مجدد

معلم نبش  
کوچه 

  نیایش

1-2-10330-64-1-0-0 144
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
بناي تجاري در همکف بمساحت 23.11 مترمربع و توسعه بالکن تجاري بمساحت 

36.39مترمربع باستناد تبصره4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل 
برابرنظریه کارشناسی شماره 13263 مورخ97.02.01 معادل 458000000(چهارصد و  

پنجاه و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 65.11  0
 

1300000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی داراي پروانه تجاري - مسکونی 
به شماره 727 مورخ 87/12/26 برابر راي کمیسیون ماده 5 شماره 31/33254 مورخ 

87/09/21 به صورت چهار طبقه روي 2 باب تجاري به سطح 50.08 متر مربع و نیز فضاي 
پشت واحدهاي تجاري به صورت انباري کالً با زیربناي 741.36 مترمربع می باشد. از بابت 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 27.12 مترمربع   2- توسعه بناي تجاري به سطح 18.77  -1

 مترمربع      3- توسعه بالکن تجاري به سطح 46.34 مترمربع
تبدیل انباري به یک واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 84.65 مترمربع ( به سطح  -4
4.65 مترمربع به صورت افزایش بنا )        5- اضافه بنا در طبقات 2 الی 5 جمعاً به سطح 

183.40 مترمربع ( هر طبقه 45.85 مترمربع )
افزایش تعداد واحدها از 4 به 9 و در نتیجه 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد  -6

.کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات 2 الی 5 از 1 به 2 افزایش ***

یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 75.85 مترمربع بوده و مقدار 45.85 مترمربع اضافه 
بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 30 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم 

***تحلیل لحاظ می گردد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7

به بناي مفید در همکف و  طبقات جمعاً به سطح 10.8متر مربع ( هر طبقه 1.80متر مربع )
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر 
جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده ولی در خصوص توسعه بناي تجاري داراي راي به 

اعاده به وضع سابق دارد که با توجه به راي دیوان عدالت اداري دستور توقف تخریب صادر 
.شده است

*********************************************************
*****

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد مورخ 1397/04/02 مبنی بر 
تخریب و اعاده به وضع سابق می باشد و حالیه با توجه به راي دیوان عدالت اداري مورخ 
1398/07/15 حکم به نقض راي کمیسیون نموده و و الزام شهرداري به دریافت جریمه بر 
اساس 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر مترمربع از فضاي از بین رفته پارکینگ 

.نمودند. مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

144
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 50  0
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/02 1/97/24394 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
روبروي 

نمایندگی 
سایپا خ 

عرفان بن 
بست 

ستایش

1-1-10291-915-1-0-0 144
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به پیوست در سال 1387 یک قطعه 
زمین به مساحت حدود 60مترمربع  بوده که بدون مجوز اقدام به احداث یک باب ساختمان 

دو اشکوبه با مصالح بلوکی و قدمت سال 1393 باپوشش صد در صد و زیربناي 57.81 
مترمربع در همکف و بسطح 57.81 مترمربع در طبقه اول طبق نقشه هاي ارائه شده نموده 

است  که داراي پنجره در حد شمال مشرف به باقیمانده پالك مجاور نیز می باشد .اعیان فوق 
فاقد پارکینگ می باشد و برابر ضوابط 2 باب کسري پارکینگ دارد  . برابر خط پروژه 1-1 

مورخ 95/10/20 بسطح 9.41 مترمربع از ملک فوق در تعریض کوچه 8متري قرار دارد که در 
کل آن اعیان فوق  واقع شده است  . ضمنا قبال داراي شاکی در خصوص تصرف زمین بوده که 

در درخواست دیگري به کمیسیون گزارش گردیده و این گزارش بر اساس اسناد ارائه شده 
توسط متقاضی می باشد .ضمنا دربهاي ورودي و پارکینگ به سمت شارع باز می شود که 
. مالک موظف به اصالح آن می باشد . مراتب جهت صدور هرگونه دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 46054-97/3/13 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  525000(پانصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 17.5  0
 

55000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/06 1/97/24398 تجدید 
نظر

بلوار  
رجایی  19

1-2-10109-25-1-0-0 144
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث سرویس بهداشتی ،  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  522,000(پانصد و  بیست و  دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 4.35  1.5
 

80000  , 1370 احداث سرویس بهداشتی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 399 متر مربع مشتمل بر یکباب خانه یک طبقه با زیربناي 159/75 متر مربع 

بهمراه یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 17/50 متر مربع - سایبان بمساحت 20/50 متر 
 مربع و سرویس بهداشتی بمساحت 4/35 متر مربع در محوطه

که بابت اعیان مسکونی (یکبابخانه) داراي پروانه شماره 1077 مورخ 1359/10/17 و گواهی 
اعیان بشماره 5850 مورخ 1360/02/17 بوده ولی بابت باقی موارد مجوزي ارائه نگردیده 

.است
توضیح اینکه قدمت بناي مسکونی حدود 36 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1360) و قدمت 
.واحد تجاري سال 1367 همچنین قدمت بارانداز و سرویس بهداشتی سال 1370 میباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 

محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 1396/11/25 
.بمساحت حدوداv 4/15 متر مربع در تعریض معبر 12 متري اصالحی قرار دارد

.ضمناv واحد تجاري مذکور فاقد فعالیت و فاقد تابلو میباشد
حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی و کارشناسی 

.دارند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده سایبان مذکور برچیده شده است ******

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

144
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  
چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/06 1/97/24399 بدوي حسین آباد 
منفرددوس
ت کوچه 
ششم ده 
متري امید

1-2-10338-54-1-0-0 144
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

3,366,309(سه میلیون و  سیصد و  شصت و  شش هزار و  سیصد و  نه) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.23  1.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 51236-13950132 مورخ 97/3/22 کارشناس عمومی نظام مهندسی به 

استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 2,167,425(دو 

میلیون و  یکصد و  شصت و  هفت هزار و  چهارصد و  بیست و  پنج) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم میگردد. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 98.8  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24399 بدوي حسین آباد 
منفرددوس
ت کوچه 
ششم ده 
متري امید

1-2-10338-54-1-0-0 144
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت 
عرصه  123.5 متر مربع که بصورت مفروزي در سال 1382 سند مالکیت دریافت نموده است. 
داراي اعیان بدون مجوز در همکف و نیم طبقه جمعاً بسطح 109.03 متر مربع به استناد تاریخ 
نصب کنتور برق با قدمت سال80 و با مصالح بلوکی می باشد. بسطح 10.23 متر مربع خارج از 
تراکم می باشد.  داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد. درخواست رسیدگی به تخلفات 

.را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 

45151-97/3/12 ثبت در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک 
پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   197600(یکصد 

و  نود و  هفت هزار و  ششصد)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 31.2  0
 

80000  , 1371 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/02 1/97/24402 رسیدگ
ي 

 مجدد

فخب  اول  
خ شهید 
  نوروزي

1-1-10663-62-1-0-0 144
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه داراي فروشنامه عادي و بصورت 
خالف ساز با قدمت سال 1371(طبق فروشنامه ارائه شده)می باشد مساحت اعیان احداثی 
برابر نقشه برداري بسطح 18.90مترمربع و با توجه به کاربري جاري در حد تراکم می باشد 

ارتفاع مغازه  3.80 متر و داراي بالکن بسطح 12.30مترمربع که بسطح 6مترمربع آن خارج از 
1/3 می باشد همچنین داراي فعالیت بشغل کارگاه نجاري می باشد .توضیح اینکه مالک 
مغازه فوق را در سال 94 تعمیرات اساسی شامل افزایش ارتفاع و تعویض سربندي و گچ 

کاري دیوار انجام داده و با توجه به بازدید کارشناس ناحیه بصورت غیابی به کمیسیون ماده 
صد ارسال شده و داراي راي تخریب نیز به پیوست می باشد.میزان عقب نشینی بعد از 

.انعکاس ملک روي خط پروژه اعالم می گردد.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 

با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده و از طرفی تخریب مکان مذکور 
ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد خواهد آورد و ضرورتی به قلع آن نیست و با توجه 
به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  79,949,000(هفتاد و  نه 

میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 257.9  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 1/97/24408 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوچه 
عارف رضا 
پور فرعی 

پنجم

1-2-10693-44-1-0-0 144
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درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت، مقررمی گردد، شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی به هنگام اجراي طرح اقدام نماید

سایر  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000
(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  998,510,000
(نهصد و  نود و  هشت میلیون و  پانصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 322.1  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان بدون مجوز نسقی 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی 
با قدمت سال 93 میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به شرح زیر 

:می باشد
احداث بنا درهمکف به سطح 145 مترمربع (که از این مقدار 96.71 مترمربع درحد سطح  -1

اشغال و 48.29 مترمربع خارج آن میباشد)
احداث بنا در طبقات اول و دوم به سطح 290 مترمربع (که از این مقدار 161.19 در حد -2

تراکم و 128.81 مترمربع خارج تراکم میباشد )
احداث بنا در طبقه سوم به سطح 145 مترمربع (کال خارج تراکم میباشد )-3

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-4
عرض 2 متر حیاط خلوت رعایت نگردیده است.(داراي عرض 1.5 متر میباشد)

.راه دسترسی به بام تنها از طریق نردبان ممکن میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

.به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/02/01 فاقد عقب نشینی میباشد
مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره  ش ر-141732-1396 مورخ 96/07/18 

.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

144
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 704390400(هفتصد و  چهار میلیون و  سیصد و  نود هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 104.82  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24413 بدوي پارك  
نیکمرام بن 

بست 
 نسترن

1-2-10093-142-1-0-0 144
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه به شماره 71 مورخ 1396/06/27به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  با زیر بناي 

کل 831.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این 
:مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 8.87 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 90.68 مترمربع ( هر طبقه 22.67  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.32  -3

مترمربع  ( هر طبقه به سطح 1.08مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 0.22 مترمربع که با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5  -4

.مترمربع داراي مازاد تراکم به سطح 0.95 مترمربع می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

144
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي داود طالبی محرز میباشد با توجه به 
میزان تخلف و موقعیت و همبادي با بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا 

به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 
345/12 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2304182400
(دو میلیارد و  سیصد و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم میگردد .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور مهندس ناظر به 
شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل 

در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 345.12  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24424 بدوي بیستون 
طالقانی 
پارك 

نیکمرام 
فوالدلوي 

دوم

1-2-10088-169-1-0-0 144
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 225 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی با رعایت عقب سازي در 
طبقه پنجم بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1511/81 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 46/03 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 184/12 متر مربع (هر طبقه 46/03 متر مربع)-2

 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 80/57 متر مربع-3
(از این مقدار بمساحت 34/54 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي میباشد.)

توسعه زیرشیروانی بمساحت 14/87 متر مربع (بمساحت 1/64 متر مربع بصورت توسعه -4
انباري-بمساحت 13/23 متر مربع توسعه راهرو)

الزم به توضیح است که داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 3/13 متر مربع بصورت 
احداث انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمساحت 1/64 متر مربع از آن در توسعه بناي 

.زیرشیروانی لحاظ گردیده است
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 4/24 متر مربع و طبقات -5

5.4.3.2.1 بمساحت 13/80 متر مربع (هر طبقه 2/76 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده
.همچنین رعایت ارتفاع مجاز پیلوت در زمان پایانکار الزامی میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) *******

144
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث انباري و سایبان و 
راه پله طبقه اول، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 34,680,000(سی و  چهار میلیون و  

ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26  1.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24428 بدوي گلسار  -  
بلوار دیلمان

  

1-1-10176-55-1-0-0 144
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان  شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 827 
مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه دوطبقه در دو واحد در محل موجود می 

.باشد که داراي بالمانع به شماره 1/33/21177 مورخ 1386/05/03 می باشد
الزم به ذکر است که طی بازدید میدانی مغایرت هایی از جمله احداث انباري با مصالح بلوکی 
به مساحت تقریبی  8 مترمربع و سایبان به مساحت تقریبی  14 مترمربع و همچنین احداث 
راه پله به طبقه اول به مساحت تقریبی 4 مترمربع  در محل موجود می باشد که بعداز بالمانع 

.فوق الذکر احداث شده است و مجوزي از بابت آن ارائه نشده است
( مساحت دقیق اعیانات احداثی در صورت ارائه نقشه برداري وضعیت موجود اعالم می 

گردد.)

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 1397/02/27 ثبت در سیستم الین پروزه به مساحت 
.8.52 مترمربع از عرصه در تعریض خیابان 30 متري اصالحی می باشد

.حالیه مراتب با توجه به نامه انتقال اجرائی دفتر خانه ، ، جهت دستور تقدیم می گردد

144
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 168,739,200(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتصد 
و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100.44  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24431 بدوي بلوار  
انصاري امام 

رضا 9

1-1-10260-165-1-0-0 144
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 242,793,600(دویست و  چهل و  دو میلیون و  
هفتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.26  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 378 مورخ 1393/12/28 و 
تمدید پروانه مورخ 1395/11/20 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه 

زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 684/08 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 
: گردیده که در حد اجراي سقف طبقه چهارم (سقف پنجم) بابت

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت حدوداv 12/20 متر مربع-1
همچنین داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 11/26 متر مربع بدلیل حذف سایبان در 

.همکف میباشند
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت حدوداv 48/80 متر مربع (هر طبقه حدوداv 12/20 متر -2

مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 100/44 متر مربع  بدلیل استفاده از سقف تراکم -3

اعطایی
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(درب سواره رو تاکنون اجرا نگردیده)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/24431 مورخ 1397/04/16 مبنی بر جریمه و 
.پرونده در واحد تخلفات میباشند

حالیه متقاضی با توجه به نامه شماره ش ر -37100-1397 مورخ 1397/03/01 معاونت 
شهرسازي و معماري (مساحت سایبان درج شده در پروانه ساختمانی چنانچه صرفاv به جهت 

تأمین پارکینگ و یا فضاي غیر محصور و مشروط بر عدم احداث هر گونه مستحدثات در 
فضاي پیلوت زیرسقف آن ،قابل طرح بعنوان تخلف ساختمانی نمیباشد.) درخواست حذف 
 .مساحت مازاد بر تراکم بمساحت 11/26 متر مربع بدلیل حذف سایبان در همکف را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي محمدحسین طارمسري و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 37.78 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 151120000(یکصد و  

پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  بیست هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 37.78  4
 

1000000  , 1389 1397/04/16 بالکن بدون پروانه  1/97/24438 بدوي  
گلسار-بلوار

توحید 
جنب 

شیرینی آق 
بانو 

آلومینیوم 
سازي

1-1-10023-53-1-0-0 145
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در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 5
 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 50,000,000(پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

1000000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابردو سند مالکیت ششدانگ دوباب مغازه  که فاقد مساحت داراي 
بالمانع 1/33/14379مورخ 79/10/03  و 1/33/19367 مورخ 74/12/12 در پرونده فنی 

..میباشد
ضمنآ مالک داراي مجوز تعمیرات به شماره هاي1/33/39741 و1/33/39735

مورخ88/11/15از شهرداري ثبت در گزارش کارشناسی در سیستم دریافت نموده که مالک 
براساس مجوز تعمیرات فوق الدکر نسبت به تخریب قسمتی از دیوار مغازه جهت رعایت 

عقب نشینی در حد جنوبی وتعویض کلی سقف شیروانی (با توجه به تعویض حلب تعمیرات 
کلی ) نموده و تبدیل دوباب مغازه  به یکباب مغازه و احداث بالکن واتمام عملیات ساختمانی 

:.برابر گزارش کارشناسی بشماره 107251 مورخ 89/09/15 بشرح ذیل اقدام نموده اند
در حال حاضر مساحت دوباب مغازه برابر نقشه برداري  ارائه شده در همکف مجموع دوباب 

مغازه بصورت یکباب مغازه بسطح 88 مترمربع  وداراي بالکن بمساحت 37.78 مترمربع 
(بکسرحفره راه پله) که از این مقدار29.33 مترمربع در حد 1/3ومساحت 8.45مترمربع 
خارج از حد مجازو باقدمت سال 89 و بااسکلت فلزي وبلوکی وبا توجه به ضوابط طرح 

..تفصیلی قدیم(نواري تجاري-مسکونی) داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد
اکنون داراي فعالیت شغلی فروش کیف وکفش و داراي 3 تابلو به ابعاد 0/80 * 7 متر و 0/80 

..* 3 متر و 0/80 * 3 متر میباشد
...حالیه مالک تقاضاي صدور پایانکارساختمانی براي مغازه فوق الذکر را دارند

الزم بذکراست مالک درحین انجام کار درحد جنوبی قسمتی عقب نشینی به کوچه اقدام 
نموده لذا جهت کنترل رعایت پخ دوگذر نیاز به بررسی و تهیه خط پروژه توسط و احد 

...محترم نقشه برداري میباشد
..عملیات ساختمانی باتمام رسیده است

برابر خط پروژه 11مورخ97/02/30(585) در حد جنوبی وجهت رعایت پخ دوگذر به خیابان11
متري وبن بست6متري کال بمقدار 17.75مترمربع داراي عقب نشینی بوده که درحین انجام 

 عملیات ساختمانی مالک نسبت به رعایت عقب نشینی
درحد جنوبی و غربی حدودآ بسطح 13.95 مترمربع و حالیه مابقی عقب نشینی جهت رعایت 

..پخ دوگذر بمقدار 3.80مترمربع مجدد آ داراي عقب نشینی میباشد
الزم بذکراست  با توجه به احداث بالکن و دریافت راي کمیسیون ماده صد بشماره 

..1/97/24438 مورخ 97/04/16 که پس ازان خالف مشاهده نگردیده است
./..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 481689600(چهارصد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  
هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.د.

جریمه 71.68  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24439 بدوي استاد سرا  
10متري 

طالقاي بن 
بست شاد

1-2-10016-125-1-0-0 145
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 158مورخ 96/10/21 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 762.37 مترمربع میباشد، مورخ 96/12/20 
پروانه مرحله دوم صادر گردیده است.حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول 

:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 17.92 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 53.76 مترمربع (هر طبقه 17.92 مترمربع) -2
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي تقی عاشوري برمچی مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري به مساحت 7.34 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 880800(هشتصد و  هشتاد هزار و  
هشتصد)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 7.34  1.5
 

80000  , 1372 توسعه بناي تجاري 1397/04/16 1/97/24440 بدوي جاده انزلی 
روبروي 
سایپا - 
خیابان 

عرفان - خ 
شهید 

ترسول - 
روبروي 
 مخابرات

1-1-10397-965-1-0-0 145
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند مفروزي  مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
یکباب دکان که حالیه طی بازدید میدانی چهار باب مغازه به انضمام محوطه مشاعی در محل 

. موجود می باشد
از بابت مغازه هاي بالمانعی ارائه نشده است ولیکن با توجه به  دو برگ فیش برق ارائه شده 

.دو باب مغازه داراي قدمت سال 1372 و دو باب داراي قدمت سال 1381 می باشد
الزم به ذکر است که داراي پروانه روستایی به شماره 1088 مورخ 1372/04/16 که در آن 
پروانه روستایی یک باب مغازه به مساحت 52 مترمربع با شغل نانوائی لواشی تعریف شده 

.است
حالیه طی بازدید میدانی دو باب مغازه به هم چسپیده که داراي درب داخلی متصل به هم با 

شغل نانوائی و به مساحت 59.34 مترمربع در محل موجود می باشد که در مورد اصالت 
.پروانه روستایی نیاز به استعالم از مراجع ذیصالح می باشد

با توجه به بخشداري مرکزي رشت به شماره 97/8029/1/1/1577 مورخ 1397/03/09 در 
خصوص اصالت پروانه به شماره 1088 مورخ 1372/04/16 زیر بناي 52 مترمربع توسط این 

.بخشداري صادر گردیده است
.همچنین دو باب مغازه دیگر بصورت فاقد فعالیت شغلی در محل موجود می باشد

حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود  داراي مابه التفاوت توسعه بناي تجاري به 
مساحت 7.34 مترمربع با قدمت سال 1372 و احداث دو باب مغازه به مساحت 43.97 

.مترمربع با قدمت سال 81 ( با توجه به تاریخ نصب کنتور ) می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/02/08 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 26.40 
مترمربع از عرصه و اعیان در تعریض کوچه هاي 12 متري و 6 متري و پخ عرض دو گذر می 

.باشد. مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

145
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم، به مبلغ  582,320(پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  سیصد و  بیست) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.79  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 1/97/24441 بدوي شهرك 
بهشتی- 
بوستان 4

-پالك 196

1-1-10299-24-1-0-0 145
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  449,600(چهارصد و  چهل و  نه هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.62  1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 1/97/24441 بدوي شهرك 
بهشتی- 
بوستان 4

-پالك 196

1-1-10299-24-1-0-0 145
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی نسقی و برابر نقشه هاي ارائه شده 
به سطح عرصه 132.35 مترمربع که مشتمل بر اعیان مسکونی بدون مجوز به سطح 78.41 
مترمربع ( 72.79 در حد تراکم و 5.62 خارج تراکم ) می باشد.  برابر خط پروژه شماره 11 
مورخ 1397/03/12 فاقد عقب نشینی می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون 

.ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  83,200(هشتاد و  سه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.  1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 1/97/24442 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
-بوستان 4

1-1-10299-25-1-0-0 145
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم، به مبلغ  650,000(ششصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی نسقی و برابر نقشه هاي ارائه شده 
به سطح عرصه 90.92 مترمربع که مشتمل بر اعیان مسکونی بدون مجوز به سطح 50.64 

مترمربع ( 50 در حد تراکم و 0.64 خارج تراکم ) می باشد.  برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 
1397/03/12 فاقد عقب نشینی می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد 

.و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 356,496,000(سیصد و  پنجاه و  شش 
میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.05  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24445 بدوي قلی  
پور(نرسیده 

به پمپ 
  بنزین

1-2-10756-240-1-0-0 145
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 220 مورخ 95/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 416.82 مترمربع میباشد، مورخ 96/12/27 
پروانه مرحله دوم صادر گردیده حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه 

:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 8.62 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 39.36 مترمربع (هر طبقه 13.12 مترمربع)-2
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 5.07 مترمربع -3

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

519,120,000(پانصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 103  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 1/97/24447 بدوي  
گلسار(بلوار 

دیلمان)  
وحدت

1-1-10070-53-1-0-0 145
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 1/96/374 مورخ 1396/12/28 بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در دو واحد مسکونی طبقات دوم و سوم بصورت دوبلکسی  با نضمام 

زیرشیروانی انباري با زیربناي 538.87 متر مربع صادر گردیده  ساختمان داراي دو راه پله  
بوده عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بر اساس نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده 

 داراي اضالفه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 27.22 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول و دوم 54.44 متر مربع (هر طبقه 27.22 متر مربع ) -2
 اضافه بنا در طبقه سوم به کسر حفره راه پله بمساحت 21.34 متر مربع -3

 کا هش بنا در زیرشیروانی بسطح 0.8 متر مربع -4
رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستور بعدي 

 تقدیم میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  403200000(چهارصد و  سه 

میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 1/97/24449 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي 104  

نسترن

1-1-10373-562-1-0-0 145
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

متراژ 70 مترمربع بابت تغییر جانمایی ملک، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
470,400,000(چهارصد و  هفتاد میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70  2
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ملک شاکی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک قطعه زمین غیر محصور و 
خالی از اعیان به مساحت 76.62 مترمربع فاقد خالف می باشد.ضمنا الزم به ذکر است در 
توضیحات سند با قید به اینکه مورد ثبت جهت الحاق به پالك ثبتی 14009 میباشد صادر 

.گردیده است
ملک متشاکی (واقع در حد شرق ملک شاکی)، ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن 

ریزي فونداسیون داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/245 مورخ 96/12/26 به صورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 
808.35 مترمربع میباشد، برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا به سطح تقریبی 40 

مترمربع و تغییرجانمایی به سطح تقریبی 70 مترمربع و به سمت غرب نموده است. شاکی 
.نسبت به این امر معترض بوده و تقاضاي رسیدگی دارد

.درخصوص میزان دقیق تخلف صورت گرفته نیاز به ارائه نقشه برداري از سوي مالک میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

145
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 6,619,200(شش میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  دویست)  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 3.94  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/24451 تجدید 
نظر

علی آباد  
مسجد 

هاشمی خ 
13آبان بهار

1-2-10236-42-1-0-0 145
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126000000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص69.3 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر 

می گردد و راي بدوي تایید میگردد . .

ردتخلف 69.3  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به 
شماره 180 مورخ  1395/12/28  و بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در6 واحد مسکونی و 

انباري در زیرشیروانی به مساحت کلی 883.77 مترمربع می باشد و در مرحله اتمام  بتن 
ریزي فونداسیون و میلگرد هاي ستون هاي انتظار طبقه همکف بدون خالف داراي پروانه 

مرحله دوم می باشد مجددا با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله شروع 
: سفتکاري با استناد به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح  1.05 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح  3.15  مترمربع (هر کدام 1.05  مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 43.31 مترمربع که از این مقدار بسطح 42.26 مترمربع عدم  -
. رعایت 2 متر عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 1.66 مترمربع  -
1.45+0.07*3))

کاهش بنا در زیر شیروانی  بسطح 0.63 مترمربع ضمنا تعداد انباري ها از 6 به 8 افزایش  -
. یافته است

افزایش تعداد واحد از 6 به 7 که مشمول 37.44 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد در  -
. طبقه  چهار می گردد

. رعایت 7 باب پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي باز می گردد و بسطح 48.36 مترمربع کمبود فضاي  سبز دارد -

. دسترسی به زیر شیروانی فقط از یک طرف میسر می باشد -
.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط الزامیست -

******************************************************+
پس از گزارش فوق پروانه مرحله سوم دریافت نموده اند . طی بازدید مجدد ودر وضع موجود 

تعداد واحد هاي مسکونی از 7 با 8 واحد افزایش یافته که مشمول 69.30 مترمربع مابه 
التفاوت افزایش واحد می گردد و یک واحد کسري پارکینگ دارند . همچنین داراي اضافه 
بناي یکدست ساز در زیرشیروانی بسطح 3.94 مترمربع می باشد ، ضمن اینکه  انباریهاي 

. زیرشیروانی از 8به 7 باب کاهش یافته و هر کدام  کمتر از 5 متر می باشند
*******************************************************+

از بابت مرحله دوم نیز داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره برداریست و تقاضاي صدور گواهی عدم 

خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند .  مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 

بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

316,494,500(سیصد و  شانزده میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار هزار و  پانصد) ریال 
تایید می نماید.

جریمه 29.17  3.5
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/06 1/97/24454 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور جنب 
س آقاي 

دلخوش بعد 
ك شورا

1-2-10719-17-1-0-0 145
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 271,250,000(دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال تایید 
می نماید.

جریمه 50  1.75
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی به شماره 2 مورخ 
1395/03/25 بصورت یک طبقه بر روي پیلوت ( یک واحد مسکونی به انضمام یکباب مغازه 
درهمکف بسطح 58.09 مترمربع) و با زیربناي کلی 318.99 مترمربع می باشد که قبالً پروانه 
هاي مرحله دوم و سوم را بدون خالف دریافت نموده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی 

در مرحله نازك کاري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات 
:جدید به شرح زیر می باشد

توسعه مغازه بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 29.17 متر مربع -1
کاهش در همکف بسطح 0.04 متر مربع -2

کاهش در طبقه اول بسطح 0.18 متر مربع -3
کاهش در راه پله به بام بسطح 0.11 متر مربع -4

.با توجه به متراژ مغازه داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -5
.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور  دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 734,700,000

(هفتصد و  سی و  چهار میلیون و  هفتصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 79  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 1/97/24457 تجدید 
نظر

گلسار 104 
م 

شهیدباستان
 ي

1-1-10058-162-1-0-0 146
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/241 مورخ  96/12/26 با زیر بناي کل  915.8 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام سقف اول از بابت 

افزایش بنا در همکف بسطح 79 متر مربع (ضمن حذف سایبان) داراي راي تجدي نظر مورخ 
97/4/12 مبنی بر جریمه نقدي بوده است. عملیات ساختمانی درمرحله نازك کاري میباشد. 

:تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 79.17 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

.پارکینگ) که از یان مقدار بسطح 79 متر مربع داراي سوابق می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی پنجم جمعاً به سطح 395.85 مترمربع (  -2

هر طبقه 79.17 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 7.21 متر مربع که از این مقدار  بسطح 0.72 متر مربع مشمول  -3

.عوارض درآمدي از بابت انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
تعداد واحد ها از 6 واحد به 5 واحد مسکونی کاهش یافته که با توجه به اینکه مساحت  -4

مفید واحد ها بزرگتر از 180 متر مربع می باشد لذا هر واحد مسکونی نیاز به 2 واحد 
پارکینگ داشته که در نتیجه 10 واحد پارکینک تامین گردیده و با توجه به افزایش عرض 

درب  خودرو از 3 متر به 4 متر داراي 3 واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش عرض 
.درب می باشد

.داراي کسري فضاي باز و کسري  فضاي سبز می باشد -5
.درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور  دستور تقدیم می گردد

***.عملیات به اتمام رسیده است ****

146
0

در خصوص اعتراض آقاي بابک یحیی زاده الیزئی نسبت به راي شماره 1.97.24061
مورخ 97.3.12  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 40.66  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 1/97/24458 تجدید 
نظر

مسجد  
هاشمی  

هفتم

1-2-10179-23-1-0-0 146
1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 252 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
.با زیربناي 540/54 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم موارد زیر گزارش 
:میگردد

اضافه بنا با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی) بمساحت 5/66 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 12/24 متر مربع (هر طبقه 4/08 متر مربع)-2

کاهش زیرشیروانی بمساحت 29/76 متر مربع با توجه به حذف انباري ها-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/47 متر مربع و -4

طبقات 3.2.1 بمساحت 16/29 متر مربع (هر طبقه 5/43 متر مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.توضیح اینکه اضافه بناي مذکور کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم بانک دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

146
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با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1384) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 

طی نظریه شماره 100309 مورخ 1397/03/13 به مبلغ 1/061/000/000 ریال اعالم گردید 
و مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 242/94 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 

تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 2122000000(دو میلیارد و  یکصد و  
بیست و  دو میلیون )   ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 242.94  0
 

126563  , 1380
 , 1384

احداث بناي بدون مجوز 1397/04/12 1/97/24461 بدوي بلوار 
ولیعصر-  
خیابان  

عرفان- بعد 
از عرفان 6 
- روبروي 

لحاف 
فروشی 
مروارید 

 خزر

1-1-10396-493-1-0-0 146
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ تجاري به مساحت 50 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي 

به جریمه به مبلغ 12,656,300(دوازده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار و  
سیصد) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 50  2
 

126563  , 1384 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه طبق سند مالکیت  مفروزي بصورت ششدانگ یکباب مغازه دو 
دهنه به مساحت 400.90 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب مغازه و یک انبار 
کاالي سرپوشیده و دوباب انباري در محل موجود می باشد..سال وقوع تخلف انبار کاالي  

.سرپوشیده بر اساس فیش برق  ، سال 1384 می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/11/02 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 0.90 

.مترمربع از حد شمال در تعریض می باشد
با توجه به راي کمیسیون ماده صد مورخ 1380/04/28 متقاضی از بابت یک باب مغازه 

دودهنه  به سطح 45 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد  مبنی بر صدور جریمه می باشد 
:فلذا حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف به شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمان ساز تجاري از بابت مغازه به مساحت 4.47 مترمربع با قدمت سال  -1
1380 .

. احداث انبار کاالي سرپوشیده به مساحت 228.95 مترمربع با قدمت سال 1384 -2
 .احداث دو باب انباري به مساحت 9.52 مترمربع با قدمت سال 1384 -3

از بابت اعیانات جدید احداثی   ( M121 ) با توجه به کاربري زمین در طرف تفصیلی جدید -4
.با قدمت سال 1384 ، دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

146
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه هیات کارشناسی بشماره 
56127 مورخ 97.03.29معادل 39212000(سی و  نه میلیون و  دویست و  دوازده هزار 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 457.03  0
 

80000  , 1371 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/09 1/97/24462 بدوي گلسار بلوار 
  انصاري

1-1-10224-288-1-0-0 146
3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 40,000,000(چهل میلیون ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 250  2
 

80000  , 1371 مساحت کسري پارکینگ
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 472,800

(چهارصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 3.94  1.5
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 1/97/24462 بدوي گلسار بلوار 
  انصاري

1-1-10224-288-1-0-0 146
3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر صورتمجلس تفکیکی و سه جلد سند ارائه شده به صورت  
شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباري به مساحت  297.97 مترمربع قطعه 
اول تفکیکی  و یکباب خانه مشتمل بر دو باب مغازه به مساحت عرصه 84.73 متر مربع  

قطعه دوم تفکیکی بوده که قطعه دوم مجدداً طی صورتمجلس جداگانه اي به دو باب مغازه به 
مساحت  47.06 مترمربع و 37.67 مترمربع یک دستگاه اپارتمان بر روي مغازه ها تفکیک 

گردیده است که  سند دو باب مغازه و قطعه اول تفکیکی توسط متقاضی ارائه شده و 
آپارتمان روي مغازه در مالکیت غیر می باشد. داراي پروانه ساختمانی به شماره 398 مورخ 
63/4/28 جهت واچیدن قسمتی از ساختمان و احداث مجدد به دو اشکوبه و توسعه مغازه 

هاي موجود بوده که در محل با توجه به بالکن سرتاسري مغازه ها بصورت 3 اشکوبه بوده که 
در خصوص نیم طبقه روي مغازه سوابقی در پرونده و مدارك مشاهده نگردید.  بعد از آن 

براي قطعه اول تفکیکی پروانه توسعه بناي مجدد به شماره 173 مورخ 70/8/14 و پروانه دوم 
به شماره 5955 مورخ 71/6/1 با زیربناي احداثی جدید 171 مترمربع شامل راه پله در همکف 
و طبقه اول هر کدام 15 مترمربع و طبقه دوم 141 مترمربع به صورت مسکونی صادر گردیده 
که تا کنون پایانکار اخذ ننموده اند. الزم به ذکر است در پروانه توسعه زیربناي طبقه همکف 
و اول هر کدام به مساحت  172 مترمربع  به عنوان زیربناي موجود انبار گزارش گردیده است 
که برابر نقشه برداري پیوست داراي مغایرت ها و تخلفات به شرح زیر بوده و قدمت تخلفات 

:حدود 25 سال می باشد

تبدیل دو باب مغازه به یک باب و توسعه آن بسطح 163.96 متر مربع بصورت تبدیل  -1
 انباري به تجاري

اضافه بناي یکدست ساز بسطح 13.04 متر مربع در نیم طبقه -2
احداث بالکن بر روي مغازه هاي موجود بسطح 84.73 متر مربع و توسعه آن بسطح   -3

195.3 مترمربع بصورت تبدیل انبار در نیم طبقه به تجاري
توسعه در مسکونی طبقه اول بسطح 3.94 متر مربع ( موضوع پروانه 173 مورخ  -4 

(70/8/14
با توجه به ضوابط سال وقوع تخلف 10 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد. ( هر 100 متر  -5

مربع زیر بناي تجاري دو واحد کسري پارکینگ)

حالیه متقاضی درخواست موقعیت مکانی ملک خود را دارند  مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

بر اساس گزارش کارشناسان هیئت 3 نفره سال وقوع تخلف تجاري 1363 در نظر  ***
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*** گرفته شده است
با توجه به اینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیرتجاري(تبدیل مسکونی 

به آتلیه عکاسی) دایر گردیده، لذا مستندا به تبصره ذیل بند24 ماده55 قانون 
شهرداریها ظرف 30روز از تاریخ ابالغ به مالک از سوي شهرداري، نسبت به تعطیلی 

محل کسب راي صادر و اعالم میگردد. 

تعطیل محل 
تخلف

102.2  0
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/04/16 1/97/24463 بدوي بلوار نماز  
   س قصر

1-1-10224-81-1-1-0 146
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه همکف که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 182 مورخ 71/12/20 وپایان کار شماره 13972 مورخ 73/10/1 

میباشد.حالیه طی بازدید میدانی مشاهده گردید مکان فوق به مساحت 102.2مترمربع به 
صورت آتلیه عکاسی با نام تجاري مهیار مورداستفاده قرار میگرد که داراي تابلو با ابعاد 
2*1.5  و 1.1*5 متر میباشد الزم به ذکر است گزارش فوق به صورت تقریبی بوده و در 

صورت ارائه مدارك به شهرداري قابل یررسی مجدد خواهد بود مراتب جهت اقدام مقتضی 
/.تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 8,299,200(هشت میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.47  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24464 بدوي گلسار -  
انتهاي خ 

 98
ساختمان 

 ونوس
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی داراي پروانه شماره 
109 مورخ 1378/03/03 و پایانکار شماره 9362 مورخ 1379/04/28 از شهرداري می باشد. 
از بابت احداث آسانسور در همکف و طبقات هر کدام به مساحت 3.6 متر مربع داراي مجوز 
237893 مورخ 95/11/20 از شهرداري می باشد. حالیه آسانسور احداث گردیده و بر اساس 

:نقشه برداري تفکیکی داراي مغایرت هاي به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 2.47 متر مربع -1

کاهش آسانسور در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 0.16 متر مربع( هر طبقه 0.04) متر  -2
مربع  ضمناً بسطح 1.06 متر مربع در هرطبقه نسبت به پایانکار قبلی کاهش بنا دارد

درخواست صدور پایانکار با توجه به آسانسور احداثی را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ6,229,152,000(شش میلیارد و  

دویست و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 639.3  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 1/97/24466 بدوي گلسار بلوار  
سمیه خ140
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 387 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1259/9 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

.برداري میباشد
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 69/53 متر مربع و طبقه اول بمساحت 
65/74 متر مربع و اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 

220/37 متر مربع مجموعاv بمساحت 355/64 متر مربع داراي رأي کمیسیون همعرض 
.بشماره 1/97/24134 مورخ 1397/03/08 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
: داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن) بمساحت 6/5 متر مربع-1
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 10/29 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 228/09 متر مربع (هر طبقه 76/03 متر مربع)-3
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 88/83 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بمساحت 275/73 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-5
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 22/03 متر مربع-6

(توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 29/86 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشد که بمیزان 22/03 متر مربع در قسمت توسعه بنا در 

زیرشیروانی اعمال گردیده است.)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7

توضیح اینکه طبق ضوابط مجاز به تأمین 2 درب با عرض 3 و 4 متر در حد جنوب میباشند 
که وضع موجود 2 درب با عرض 4/70 متر و 4/80 متر میباشند که با توجه به افزایش عرض 

.درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
.الزم به ذکر است که ساختمان مذکور فاقد پله فرار میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به تغییر کاربري غیر مجاز ملک مسکونی به محل کسب (آرایشگاه زنانه) که 
این امر مخالف مقررات قانونی می باشد،و از طرفی صدور حکم به تخرب بنا در راي 

بدوي مبتنی بر اشتباه می باشد لذا حکم به اعاده محل مذکور به کاربري مربوطه 
(مسکونی)صادر و اعالم می گردد. 

سایر 86.62 3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/09 1/97/24473 تجدید 
نظر

گلسار خ  
142 

1-1-10006-20-1-1-0 146
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه اول می باشد.طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر با مساحت 61.62 مترمربع تبدیل به آرایشگاه زنانه با نام تجاري ویان 
گردیده است که تا کنون نسبت به تمدید قرار داد بهره برداري موقت (ماده 42) اقدام 

ننموده  که طبق ضوابط داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد. ضمناً گزارش فوق 
بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی 

.خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ310380000(سیصد و  ده میلیون و  
سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.95  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24477 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه  124
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 32 مورخ 
1395/06/25 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 1057/68 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و 
قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت  36/95 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 

.1397/04/16 و پرونده در واحد تخلفات میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

 اضافه بناي مجدد در همکف با احتساب سایبان بمساحت 44/10 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 273/35 متر مربع (هر طبقه 54/67 متر مربع)-2
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه ششم بمساحت 129/32 متر مربع ( به کسر راه پله و  -3

آسانسور و راهرو) بعنوان طبقه مازاد
توضیح اینکه قسمتی از زیربنا در این طبقه بمیزان 72/96 متر مربع بصورت تراس 

.غیرمسقف اختصاصی میباشد
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/76 متر مربع -طبقات -4

اول تا چهارم 7/24 متر مربع (هر طبقه 1/81 متر مربع) -طبقه پنجم 1/72 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

با توجه به افزایش عرض درب هاي سواره رو طبق نقشه یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 
دارند.(در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

.همچنین راه دسترسی انباري هاي شماره 3 ، 4 ، 5 کمتر از 0/5 متر میباشد
ضمناv انباري شماره 4 در همکف بمساحت 0/07 متر مربع بیش از مساحت مجاز ( 5 متر مربع 

.) میباشد
الزم به ذکر است که حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

.است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******

است.(بروزرسانی)
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 5/4 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 8370000(هشت 
میلیون و  سیصد و  هفتاد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 5.4  0.5
 

3100000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/04/16 1/97/24494 رسیدگ
ي 

 مجدد

سیاه  
اسطلخ  66

1-2-10145-374-1-0-0 146
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903303995 مورخ 1395/11/09 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد ، به 

لحاظ فنی بودن موضوع بررسی سال وقوع تخلف جلب نظر کارشناس رسمی 
دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 122675 مورخ 96/6/22 و نظریه تکمیلی 

شماره 249210 مورخ 96/12/08 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، زمان وقوع تخلف 
را سال (1393) اعالم می نمایند ، لذا کمیسیون مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات و زیرشیروانی به مساحت  102/91
  متر مربع راي به جریمه با ضریب هفتاد و پنج صدم برابر ارزش معامالتی سال وقوع 
تخلف حسب نظریه کارشناس (1393) به مبلغ 239,265,750(دویست و  سی و  نه 

میلیون و  دویست و  شصت و  پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 
میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در 

همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 102.91  0.75
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 106 مورخ 93/7/9  با زیر بناي کل 266.4 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار در زیر 

شیروانی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.8  متر -1
افزایش بنا در همکف به سطح  33.13 مترمربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً بسطح 66.26 متر مربع ( هر طبقه  -3
33.13 متر مربع)

حذف انباري در زیر شیروانی و توسعه راه پله به بام بسطح 1.08 متر مربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.44متر مربع ( هر طبقه 1.22متر مربع )
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 5.4 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند (  -6

تبصره 7)
 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

با توجه به دادنامه شماره 9509980903300386 مورخ 95/11/9 شعبه 33 دیوان  ****
عدالت اداري مبنی بر الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد، و با توجه به نظریه کارشناسی که 
سال وقوع تخلف را 1394 اعالم نموده است گزارش حاضر جهت بروز رسانی تقدیم حضور 

.می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970955701045 مورخ 1394/04/21 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

و اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ فنی و 
تخصصی بودن موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید طی نظریه شماره 266597 
مورخ 95/12/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی مورد تایید 

قرار می گیرد مراتب به لحاظ تکمیل و مطابقت با امالك همجوار تجاري ضرورتی به 
قلع احراز نمی گردد که مجددا جهت تعیین ارزش سرقفلی به کارشناس رسمی 

دادگستري ارجاع گردید که نظریه شماره 249207 مورخ 96/12/08 ارزش سرقفل را 
به مبلغ 997/250/000 ریال اعالم می نماید که مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مساحت 166/45 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک 

پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس فوق به مبلغ 199450000
(یکصد و  نود و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال  در حق شهرداري راي 

صادر و اعالم میگردد . راي صادره قطعی چنانچه مالک شکایتی دارند در همان شعبه 
دیوان قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 166.45  0
 

780000  , 1391 احداث مغازه بدون مجوز 1397/04/12 1/97/24495 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر 
(عج) خ 

عرفان محله 
دهسرا 
جنب پل

1-1-10577-9-1-0-0 147
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده بصورت یک قطعه زمین خط عادي(نسقی) که حدودآ بسطح166.45
مترمربع که حالیه مالک نسبت به احداث یکباب مغازه بسطح 33 مترمربع ویکباب انباري 

منتصل به آن بسطح133.45مترمربع که بارتفاع 3.40 مترکه نوساز وبامصالح بلوکی 
..وحدودابعاد مغازه برابرضوابط جاري  میباشد

ضمنآ مقدار عقب نشینی پس از تهیه خط پروژه متعاقبآ اعالم خواهد شد.مراتب جهت 
.صدوردستور مقتضی ارسال میگردد

==================================
================

گزارش فوق الذکر بدو ن بازدید از محل و برابر دستور مدیر مربوطه جهت به روز رسانی و 
تکمیل فرم تحلیل خالف ساختمانی براساس گزارش کارشناس قبلی بوده و مسئولیت 

...ازمقدار زیربنایی و تغییرات پس از گزارش فوق الذکر به عهده مالک میباشد
ضمنآ داراي راي تخریب بناي تجاري بدوي و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد مورخ 92/03/07

 و 92/08/07 داشته و.ضمنآ برابر راي دیوان عدالت اداري بشماره 9309970904001317
..مورخ92/10/08 جهت بررسی مجدد در کمیسیون ماده صد میباشد

147
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 106/97 مورخ 97/04/01 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1,168,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 

از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 233600000

(دویست و  سی و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.36  0
 

1200000  , 1389 احداث مغازه بدون مجوز 1397/04/09 1/97/24503 تجدید 
نظر

علی آباد -  
ماقبل بانک 

صادرات 
روبروي 

 ترانس برق
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، درمورد عدم امکان احداث یا اصالح 

پارکینگ با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
180,000,000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 75  2
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/09 1/97/24503 تجدید 
نظر

علی آباد -  
ماقبل بانک 

صادرات 
روبروي 

 ترانس برق

1-2-10199-6-1-0-0 147
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي و به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مسکونی ، به مبلغ  274,827,000
(دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 130.87  1.75
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ،ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 3.25 برابر ارزش معامالتی براي  توسعه بناي تجاري ، به مبلغ  212,511,000
(دویست و  دوازده میلیون و  پانصد و  یازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.49  3.25
 

1200000  , 1389 توسعه بناي تجاري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 964 مورخ 
66/11/26 و گواهی عدم خالف به شماره 5063 مورخ 1367/02/24 می باشد. الزم به توضیح 

است از بابت افزایش بنا در همکف به سطح 20.44 مترمربع و طبقه اول به سطح 5.81 
مترمربع  و توسعه بناي تجاري به سطح 2.78 متر مربع  داراي سوابق در واحد جلوگیري از 

تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1386/11/08 بوده و مجدداً از بابت 
تبدیل قسمتی از فضاي مسکونی در همکف به سطح 10.82 متر مربع به یک باب مغازه داراي 

راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1387/12/04 می باشد. حالیه به استناد آخرین نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلف جدید به شرح ذیل می باشد

 افزایش بنا در همکف با پوشش صد در صد به سطح 15.46مترمربع
  احداث یک باب مغازه جدید در همکف بسطح 23.36 مترمربع  با توجه به حذف پیلوت
توسعه بناي تجاري در همکف براي دو باب مغازه قبلی به سطح 54.49  مترمربع ضمنا 

 . قسمتی از مغازه وسطی در زیرپله قرار دارد
افزایش تعداد مغازه ها از 2 به سه باب که برابر ضوابط قدیم دو باب کسري پارکینگ تجاري و 

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد که برابر ضوابط کالً تجاري و به صورت 3 واحد 
. کسري پارکینگ تجاري محاسبه شده است

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 33.79 مترمربع که از این مقدار به سطح 2.42 مترمربع به 
صورت کنسول به شارع عام می باشد. ( ضمناً طبقه اول به صورت مسکونی می باشد )

 احداث راه پله به بام به سطح 1.39 مترمربع
احداث بام تراسی غیرمجاز به سطح 80.23 مترمربع با قدمت سال 1389که در گزارشات 

 . قبلی اشاره نشده است
برابر خط پروژه شماره  4-1مورخ 1395/07/28  ملک فوق  به سطح 0.21 مترمربع داراي 

. عقب نشینی می باشد که در آن اعیان واقع گردیده است
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/11/09 و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 19.67 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 30,488,500
(سی میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 19.67  0.5
 

3100000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/04/26 1/97/24522 تجدید 
نظر

پستک   
بعداز پل  
ك اول 

سمت راست
 

1-1-10114-1-1-0-0 147
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 697,500,000(ششصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد هزار )  
ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 150  1.5
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به اینکه کل بناي مورد نظر مشمول یک پنجم ارزش سرقفلی شده ، موضوع 
تخلف توسعه بناي مسکونی منتفی می باشد . 

سایر 141.16 3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 56094-97/3/29 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  3,140,000,000(سه میلیارد و  یکصد و  چهل میلیون ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 331.78  0
 

3100000  , 1392 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما جهت مکان ارائه شده توسط متقاضی، پروانه ساختمانی مسکونی نسقی  به شماره 
546 مورخ 91/12/03 بصورت 3/5 طبقه در 3  واحد مسکونی با زیر بناي 279.25 مترمربع 

صادر گردیده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و با صد درصد پوشش 
بصورت2 طبقه  تجاري روي سه باب مغازه اقدام به احداث نموده و عملیات ساختمانی به 

اتمام رسیده و در حال بهره برداریست ،تخلفات برابر نقشه برداري ارائه شده ،شامل موارد 
 : ذیل میباشد

 تغییرات کلی ضوابط صادر شده و تبدیل ساختمان مسکونی به تجاري متمرکز-
افزایش ارتفاع همکف از 2/4 به 4 متر با توجه به تبدیل کل پیلوت به تجاري-

 افزایش بنا در همکف بسطح 46.22مترمربع با پوشش صد در صد-
تبدیل کل همکف به سه باب تجاري بسطح 103.44مترمربع که قسمتی از مغازه اول بسطح -

5.60 مترمربع در فضاي زیرپله واقع شده ضمنا مغازه اول بصورت آشپزخانه و مغازه دوم 
.آرایشگاه زنانه و مغازه سوم میوه فروشی درحال بهره برداري می باشد

 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 46.22 مترمربع-
 افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 46.22 مترمربع-

پیش آمدگی در طبقات اول و دوم بدلیل عدم رعایت پخ دو گذر بسطح 2.50 مترمربع  (در -
هرطبقه 1.25مترمربع )

تبدیل بناي مسکونی به تجاري در طبقه اول بسطح  114.17مترمربع که بصورت رستوران -
.درحال بهره برداریست

طبقه اول رستوران با یک باب مغازه در همکف یکی بوده و راه دسترسی از مغازه به طبقه -
اول توسط باالبر تک نفره تامین گردیده است ضمنا رستوران از راه پله دیگري به طبقات 

 دسترسی دارد
تبدیل طبقه دوم ازمسکونی به تجاري بسطح 114.17مترمربع که حالیه بصورت تجاري -

. داراي آالچیق چوبی (کافه سنتی) در حال بهره برداریست
.داراي 6 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد-

در هنگام صدور پروانه به سطح 19.67 مترمربع خارج  از تراکم (تبصره 7) استفاده نموده -
،است

.ضمنا طبقه سوم بسطح 66.7 مترمربع برابر پروانه صادره اجرا نشده است -
حالیه تقاضاي  گواهی عدم خالف  را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور  -

.تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 3,234,470,400(سه میلیارد و  دویست و  سی و  چهار میلیون و  
چهارصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 320.88  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 1/97/24524 تجدید 
نظر

گلسار خ  
120 

1-1-10099-51-1-0-0 147
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
311,690,400(سیصد و  یازده میلیون و  ششصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 185.53  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 284 مورخ94/12/22
 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5  واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 
بناي 1292.83مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 31.35 مترمربع -

اضافه بنا در همکف به سطح 56.67 مترمربع با توجه به عدم رعایت حیاط خلوت سراسري  -
 بدلیل احداث انباري و حذف سایبان

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 169.60مترمربع (هر طبقه  42.40 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 53.71 مترمربع که از این مقدار به سطح 11.31 مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم بسطح 9.55 -
 مترمربع

احداث طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 219.25 مترمربع که از این مقدار بسطح 75.73  -
. مترمربع تراس روباز اختصاصی می باشد

احداث طبقه مازاد در طبقه 7بسطح 221.52 مترمربع که با طبقه 6 تشکیل یک واحد را  -
 می دهد

با توجه به کاهش تعداد انباري از 5 به یک باب ، در زیرشیروانی  کاهش بنا بسطح 45.72  -
. مترمربع دارند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6  واحد  که رعایت 6 باب پارکینگ دوبل در  -
. همکف و زیرزمین می گردد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 185.53 مترمربع از تراکم اعطایی   -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 255,460,800(دویست و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  
شصت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 76.03  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 1/97/24525 تجدید 
نظر

گلسار-  
بلوار سمیه 
 نبش 121

1-1-10097-38-1-0-0 147
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه هیات کارشناسی بشماره 63102 مورخ97.04.06 معادل 4,012,700,000
(چهار میلیارد و  دوازده میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 171.61  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال عیناً تایید 

میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 2,806,680,000(دو میلیارد و  هشتصد و  شش میلیون و  
ششصد و  هشتاد هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 337.35  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 419 مورخ 94/12/27 بصورت  4 طبقه روي 
بالکن 2 باب مغازه در 4  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي کل 1401.85 
مترمربع می باشد در مرحله اجراي فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت نموده  عملیات 

ساختمانی در مرحله اتمام سفتکاریست وبرابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت 
 : به پروانه بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 76.03 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف بصورت راهروي مشاعی بسطح 8.98 مترمربع -

توسعه بناي تجاري براي هر دو مغازه بسطح 58.05 مترمربع -
 کاهش سطح راه پله در طبقه اول پشت بالکن بسطح 2.51 مترمربع -

 توسعه بالکن تجاري براي هر دو مغازه بسطح 113.56 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم بسطح  286.12 مترمربع (هر کدام 71.53  مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 2 تا 5 بسطح 6.04   -

مترمربع (هر طبقه 1.51 مترمربع )
افزایش بنا در زیر شیروانی  بسطح  19.23مترمربع ضمنا بسطح 4.51 مترمربع اضافه بناي  -

. تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
با توجه به ادامه آسانسور تا انباري ها بسطح 12.47 مترمربع اضافه بنا بصورت احداث  -

. اتاقک آسانسور و راهروي دسترسی به آن دارند
با توجه به پرداخت 4 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، تعداد یک واحد کسري  -

. پارکینگ تجاري دارد
. رعایت 4 باب پارکینگ دوبل براي مسکونی می گردد -

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد و اجراي آن تا زمان پایانکار الزامیست -
ضمنا قسمتی از بام مشاعی با توجه به تعداد طبقات بصورت مسطح (بام تهرانی) اجرا شده  -

. است

. اجراي درب پارکینگی طبق ضوابط پروانه الزامیست -
حالیه تقاضاي  صدور پروانه مرحله سوم  را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می   -

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 692,445,600(ششصد و  

نود و  دو میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 412.17  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/05/06 1/97/24527 تجدید 
نظر

رشتیان-  
  گلریز اول

1-2-10088-273-1-0-0 147
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقه پنجم 
، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

عینا تایید و جریمه به مبلغ 314,160,000(سیصد و  چهارده میلیون و  یکصد و  شصت 
هزار ) ریال، صادر و اعالم میگردد.

جریمه 46.75  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي ناشی از 
تغییر جانمایی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

146,462,400(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  
چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 87.18  0.5
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 
اضافه بناي همکف و طبقات اول الی چهارم را به ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه 

بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  901,261,200(نهصد و  یک 
میلیون و  دویست و  شصت و  یک هزار و  دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 156.19  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  نازك کاري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 511  مورخ 1394/12/27 بصورت 5  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 10  واحد مسکونی و به مساحت کلی 1283.20 مترمربع صادر شده 
که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف و طبقات و به شرح 

:زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 27.06 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.06 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 27.06 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 27.06 مترمربع -4

. اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 27.06 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم  به مساحت 43.04 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 15.98 -6

.مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
.داراي انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 1.71 مترمربع می باشد -7

داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به سطح  - 8
18.81 مترمربع می باشد.( همکف به مساحت 0.26 مترمربع و طبقات به سطح 18.55 

.( مترمربع ( هر طبقه 3.71 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان صدور پروانه به مساحت 412.17 مترمربع می باشد که  -9

.با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
.داراي  یک واحد انباري باالي 5 متر در همکف به مساحت 4.08 مترمربع می باشد -10

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت و تغییر جانمایی  -11
(. اعیان به مساحت 87.18 مترمربع در همکف و طبقات می باشد.( هر طبقه 14.53 مترمربع
تا این مرحله با توجه به عدم نما سازي ستون ها ، رعایت پارکینگ می گردد. ( درب سواره 

رو نصب نشده است.) الزم به ذکر است که با توجه به پروانه صادره داراي 3 عدد درب سواره 
رو با عرض 3 متري و با تامین پارك حاشیه اي بوده که حالیه باتوجه به نقشه هاي اجرائی از 
3 عدد درب سواره رو که دو عدد آن داراي عرض 4 متري و دیگري 3 متري می باشد و با 

تامین پارك حاشیه اي استفاده نموده است . ( الزم به ذکر است که در تعداد پارکینگ تامین 
(.شده تغییري ایجاد نشده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث پله فرار در نورگیر همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

117,936,000(یکصد و  هفده میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 70.2  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24531 تجدید 
نظر

گلسار  
 ارکیده

1-1-10145-4-1-0-0 147
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره456 
مورخ86/07/26 بوده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. از بابت موارد ذیل داراي 

:سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف به سطح 57.85 مترمربع و افزایش بنا درطبقات مجاز  
به سطح 224.80 مترمربع که ازمقدارفوق به سطح17.60 مترمربع عدم رعایت درز انقطاع و 
افزایش بنا به صورت دو طبقه مازاد بر تعداد طبقات به سطح 460.25 مترمربع که از مقدار 
فوق به سطح 8.80 مترمربع عدم رعایت درز انقطاع و نماسازي کامپوزیت به عمق حدود30 
سانتیمتر به سمت خیابان سطح آن فقط به صورت نماسازي درطبقات حدود17مترمربع و 

.عدم رعایت60% طول زمین میباشد
.تعداد واحدها از 8واحد به 10واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ میگردد

-------------------------------------------------------------
-----

حالیه اقدام به احداث پله فرار در نورگیر به سطح 11.70 مترمربع در همکف و 58.50 
مترمربع در طبقات  با قدمت سال 96 نموده اند. الزم به ذکر است راه دسترسی به پله فرار از 

طریق پنجره ممکن بوده که به همین صورت مورد تایید سازمان آتش نشانی و ایمنی 
.میباشد

همچنین داراي 18 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از حذف تشویقی آسانسور در زمان صدور 
.پروانه میباشد که در گزارش کارشناسی اولیه لحاظ نگردیده است

مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان 
.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 

با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، 
بهاستنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  577,530(پانصد 
و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد و  سی) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.17  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24536 بدوي گلسار بلوار 
دیلمان- 

کوچه پارس

1-1-10245-128-1-0-0 147
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک نظر به اینکه مشارالیه در تبدیل پیلوت به یک باب مغازه ، رعایت اصول و 

ضوابط شهرسازي را ننموده، لذا حکم به تخریب موضوع تخلف و اعاده به حالت سابق، 
صادر و اعالم می دارد. بدیهی است با اجراي حکم تخریب، موضوع کسري پارکینگ، 

منتفی می گردد.

تعطیل محل 
تخلف

39.71 1020000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه یک طبقه بهمراه سرویس بهداشتی در حیاط با قدمت 23 سال 

 (تاریخ نصب کنتور برق 1373 ) و بمساحت عرصه 108 متر مربع
که مالک در سال 93 اقدام به تبدیل قسمتی از بناي مسکونی به یکباب مغازه فاقد بالکن با 

.فعالیت سوپرمارکت نموده اند
توضیح اینکه بابت کل بنا (مسکونی و تجاري) مجوزي ارائه نگردیده و

طبق نقشه برداري ارائه شده (پیوست) بناي مسکونی بمساحت 62/41 متر مربع و زیربناي 
.تجاري 14/71 متر مربع همچنین سرویس بهداشتی بمساحت 1/76 متر مربع میباشد

بناي مسکونی بمساحت 64/17 متر مربع داخل تراکم و تجاري بمساحت 14/71 متر مربع 
.مازاد بر تراکم میباشد

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 

مورخ 1396/11/23 بمساحت حدوداv 8/84 متر مربع در تعریض معبر 14 متري حد شمال و 6 
.متري حد جنوب قرار دارد

.الزم به ذکر است که بابت تبدیل مسکونی به تجاري یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
.حالیه متقاضی با توجه به اخطاریه شهرداري درخواست بررسی و کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

طبقه مازاد سوم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1028865600(یک میلیارد و  
بیست و  هشت میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 102.07  3
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1397/04/16 1/97/24537 تجدید 
نظر

گلسار  
خ96 

گلستان3 
انتهاي بن 

 بست
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث سایبان ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,155,200(یازده میلیون و  یکصد و 
 پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.66  2
 

3360000  , 1393 احداث سرویس بهداشتی

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي بدوي، 
به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  64918560
(شصت و  چهار میلیون و  نهصد و  هجده هزار و  پانصد و  شصت) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 193.21  0.1
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1315881000
(یک میلیارد و  سیصد و  پانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 128.35  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث سرویس بهداشتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,793,400(یک میلیون و  
هفتصد و  نود و  سه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.47  1
 

1220000  , 1393 احداث بارانداز بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی برروي عرصه نسقی و در مرحله بهره 
.برداري که داراي فروش نامه عادي ( نسقی ) می باشد

با توجه به بازدید میدانی و نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 138.56 مترمربع می 
باشد و ساختمان فوق الذکر بصورت 3 طبقه مسکونی در دو واحد ( طبقه دوم و سوم بصورت 

دوبلکس ) بر روي پیلوت و با مساحت کلی 426.76 مترمربع بصورت غیر مجاز احداث 
.گردیده است

.قدمت ساختمان فوق سال 1393 می باشد و با مصالح بتن مسلح احداث گردیده است
با استاد نقشه برداري به شماره 11 مورخ 1396/08/25 به مساحت 1.10 مترمربع از عرصه در 

.تعریض کوچه 6 متري می باشد
:حالیه با توجه به نقشه برداري داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

. احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت به مساحت 1.66 مترمربع -1
.احداث سایبان در همکف به مساحت 1.47 مترمربع -2
. داخل تراکم در همکف به مساحت 96.22 مترمربع -3
. خارج تراکم در همکف به مساحت 5.85 مترمربع -4

. داخل تراکم در طبقه اول به مساحت 40.82 مترمربع -5
.خارج تراکم در طبقه اول به مساحت 61.25 مترمربع -6

. داخل تراکم در طبقه دوم  به مساحت 40.82 مترمربع -7
.خارج تراکم در طبقه  دوم  به مساحت 61.25 مترمربع -8

. احداق طبقه مازاد بر ضوابط در طبقه سوم به مساحت 102.07 مترمربع -9
. احداث راه پله و آسانسور آخر بصورت داخل تراکم به مساحت 15.35 مترمربع-10

.کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است که از بابت تخلف ساختمانی داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مبنی بر 
تخریب می باشد و متعاقب آن داراي راي دیوان عدالت اداري می باشد و حالیه با توجه به 

نامه مجدد دبیر کمیسیون ماده صد به جهت تهیه آخرین گزارش ، مراتب جهت دستور 
.تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 4424380800(چهار میلیارد و  چهارصد و  بیست و  چهار 
میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 658.39  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24542 بدوي حسین آباد 
پشت 
مسجد 
سجاد 

تقاطع خ 
تنها (گرمابه 

قائم)

1-2-10289-6-1-0-0 147
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 209 مورخ 1395/10/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
 با زیر بناي کل 484.15 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

بوده وبرابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به صورت احداث بنا با 
:پوشش 100% زمین به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 37.62 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعا به سطح 112.86 مترمربع ( هر طبقه 37.62  -2

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 140.33 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -4
سطح 5.94 متر مربع و طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 17.82 مترمربع ( هر طبقه 5.94 

مترمربع )
با توجه به حذف انباریها در زیر شیروانی ، مساحت زیر شیروانی به سطح 48.17 مترمربع 

.کاهش یافته است
افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 که ناشی از طبقه مازاد بوده و تا این مرحله و برابر ضوابط 

.جاري رعایت پارکینگ گردیده است
الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ پروانه 

.به سطح 484.15 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد
به دلیل حذف سیستم پروانه هاي مرحله اي ، در نتیجه متراژ 484.15 مترمربع از فرم تحلیل 

.حذف می گردد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون  

.ماده صد مورخ 1396/08/13 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محسن یونسی سینکی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 17.55 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 176904000(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  نهصد و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 17.55  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/24556 بدوي  
گلسارخ126

 10متري 
سبز ك 
وصال
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 112 مورخ 
1396/08/16 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 597/64 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف اول 

.میباشد
طبق پالن معماري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 17/55 متر 

.مربع میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

148
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمدعلی سارنگ محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بناي همزمانساز به 
مساحت 1.40 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

5,880,000(پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا 
در اجراي تبصره هفت ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی 

ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات 
تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 1.4  1.25
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/07/28 1/97/24565 بدوي جنب  
زمینهاي 

فرهنگیان 
زمینهاي 
 بهزیستی

1-2-10446-23-1-0-0 148
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ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره  
به شماره 166 مورخ 93/06/04 بصورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم 
و در 9 واحد مسکونی با زیر بناي 1508.90 مترمربع می باشد. ضمناً داراي گواهی عدم خالف 

به شماره 194646 مورخ 1397/05/24 می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 72.23 مترمربع ( قدمت سال 1397 ) -
اضافه بنا در همکف به سطح 0.53 مترمربع ( همزمانساز ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 0.87 مترمربع ( همزمانساز  -
(

درخصوص تامین پارکینگ هاي مسکونی و نیز در خصوص یک واحد مسکونی با زیر بنا  -
:بیش از 180 متر مربع  الزم به توضیح است

براي 9 واحد مسکونی نیاز به 10 پارکینگ می باشد ( 6 واحد به صورت بدون  تزاحم و 2  -
واحد با تزاحم و نیز 2 واحد پارکینگ به صورت دوبل که مختص واحد مسکونی طبقه پنجم 

تامین گردیده ) و براي مغازه ها 2 پارکینگ مورد نیاز بوده که با توجه به تامین یک پارکینگ 
.، درنتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/10/29 مبنی بر 
تخریب مغازه و منتفی شدن کسري پارکینگ می باشد که مالک راساً نسبت به تخریب مغازه 

.ها اقدام نموده است.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي هادي همتی و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به شرایط خاص مالک که جانباز 70 درصدي می باشد ، به لحاظ 

تکمیل بودن بنا تخریب آن موجب تلف ثروت ملی میگردد لذا ضرورتی بر قلع بنا 
احراز نمیگردد ، مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با 

ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی در خصوص اضافه بنا مساحت 416/75 متر مربع 
بمبلغ 2,100,420,000(دو میلیارد و  یکصد میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ 
کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس 

فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی 
معرفی گردد .

جریمه 416.75  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 1/97/24566 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
وحدت 
انتهاي 

 توحید 2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی در همکف ، کسري پارکینگ منتفی اعالم 
میگردد .

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 1/97/24566 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
وحدت 
انتهاي 

 توحید 2

1-1-10078-4-1-0-0 148
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 103/78 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 174350400

(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 103.78  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره518مورخ91/11/23بصورت 5 طبقه 
..روي پیلوت و زیرزمین بازیربناي 1435.53مترمربع در 10واحد مسکونی صادرگردیده است
ملیات ساختمانی اجراي سفتکاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 

ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنا در همکف وطبقات که مازاد برتراکم وخارج ازطول%60 
:.(سال وقوع 93)بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرزیرزمین  بسطح43.63مترمربع -1
افزایش بنادرهمکف بسطح43.63مترمربع -2

تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی(توسعه) بسطح62.34مترمربع-3
افزایش درطبقات 1-4 هر کدام بسطح 56.73مترمربع که جمعآ بسطح226.92مترمربع-4

افزایش بنا درطبقه پنجم بسطح81.02مترمربع-5
احداث یک باب انباري درطبقه پنجم بسطح10.33مترمربع-6

افزایش بنا درادامه راه پله به بام بسطح9.97مترمربع-7
ضمنا براساس ضوابط پروانه صادره و حذف پارکینگ شماره 6 بعلت عدم  رعایت ضوابط -8

..عمق 5متر راه عبور داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق میگردد
وضمنآ درخصوص مابقی پارکینگ ها در زیرزمین جهت اجراي عملی درمحل پس از اماده 
..سازي پیلوت جهت پارکینگ در زمان دریافت پایانکار قابل به بررسی عملی خواهد بود

..دیوار حائل تاکنون اجرا نشده است-9
استفاده از تبصره 7سقف تراکم بمقدار 103.78مترمربع درهنگام صدور پروانه ساختمانی -10

..داشته است
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف 1.25 مترمربع-11

لذا جهت تائید رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژ توسط واحد 
محترم نقشه برداري  بوده

که براساس خط پروژه جدید طرح تفصیلی بشماره11مورخ97/02/17(570) بمقدار 2.93  
مترمربع جهت عدم رعایت پخ دوگذر از اعیان در همکف وطبقات داراي عقب نشینی  بوده 

((حدود ابعاد وضع موجود برابر نقشه هاي ارائه شده با حدود ابعاد پروانه صادره مغایرتی 
مشاهده نگردیده ))لیکن عقب نشینی اعالم شده براساس خط پروژه سال جاري بوده و 

..عقب نشینی براساس پروانه صادره رعایت گردیده است
((الزم بذکراست برابر نامه اداره حقوقی شهرداري بشماره 112/20316 مورخ 92/08/26 اعالم 

داشته که شهرداري منطقه با رعایت موازین وفنی وشهرسازي دریافت حقوق قانونی 
شهرداري براي ملک مذکور پروانه ساختمانی صادره نموده و درهنگام صدور عدم خالفی 
وپایانکار موکول به ایفاي تعهد سازمان راه وشهرسازي در واگذاري زمین معوض خواهد 

148
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 .بود)).(نامه به پیوست )
/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و به موجب نظریه شماره 
38766مورخ 97/3/3 کارشناسان رسمی دادگستري ،  ضمن نقض راي تجدیدنظر به 
استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را  براي بناي مازاد بر تراکم  

به 1.5 برابر ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی جمعا بمبلغ  
1,217,277,000(یک میلیارد و  دویست و  هفده میلیون و  دویست و  هفتاد و  هفت 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 261.78  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 1/97/24570 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
ولیعصر 
شهرك 
افتاب 
انتهاي 

فرعی سمت 
راست 

روبروي 
ساختمان 
  سهیل
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  یک قطعه زمین نسقی برابر فروش نامه عادي به مساحت 200 متر 
مربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به احداث ساختمان نموده که در حال حاضر سقف اول 
به اتمام رسیده و در مرحله اسکلت و آرماتورگذاري ستون طبقه اول می باشد. نقشه معماري 
ارائه شده بصورت دو طبقه بر روي پیلوت می باشد که گزارش حاضر تا مر حله ستون طبقه 

:اول به شرح زیر تقدیم می گردد
 احداث بنا در همکف بسطح 130.89 متر مربع -1

 احداث بنا در طبقه اول بصورت آرماتور گذاري ستون بسطح 130.89 متر مربع -2
درخصوص رعایت یا عدم رعایت پارکینگ پس از مشخص شدن تعداد واحد ها و اتمام کار 

.اعالم نظر می گردد
.با توجه به کاربري آموزشی کالً خارج از تراکم می باشد

درخصوص میزان عقب نشینی پس از تهیه سند مالکیت و انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
.متعاقباً بررسی می گردد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد

بازگشت به نامه 155091 مورخ 96/8/6 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با توجه به طرح  ***
واقع گردیده است.  T-R122 تفصیلی جدید ملک از کاربري آموزشی خارج گردیده و در پهنه
عملیات ساختمانی همچنان در مرحله اسکلت و آرماتورگذاري ستون طبقه اول می باشد.  تا 
این مرحله بسطح بسطح 120 متر مربع در حد تراکم (معادل 80 درصد تراکم پایه  ) و مابقی  
بسطح 209.42 متر مربع خارج از تراکم می باشد. درخصوص رعایت یا عدم رعایت پارکینگ 

.پس از مشخص شدن تعداد واحد ها و اتمام کار اعالم نظر می گردد
****

گزارش حاضر بدون بازدید از ملک و با توجه به سوابق موجود در پرونده خالف و صرفاً جهت 
اخذ عوارض درامدي و مختومه نمودن پرونده تهیه گردیده و هر گونه مغایرت پس از ارائه 

****.نقشه و مدارك از سوي مالک و بازدید از داخل ملک متعاقباً اعالم خواهد شد
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نظربه قدمت باالي ملک که حسب گزارش شهرداري منطقه ، در سال 1336احداث 
گردیده و با توجه به اینکه قانون شهرداري ها در سال 1342 تصویب و اجرایی شده و 

مالکین را موظف به دریافت پروانه  ساختمانی نموده و بنا به مراتب در زمان احداث 
ملک ضوابط شهرسازي وجود نداشته تا مالک بر اساس آن ملزم به اخذ پروانه 

ساختمانی جهت احداث بنا باشد، نتیجتاvموضوع تخلف اعالمی از سوي شهرداري قابل 
طرح نبوده و به لحاظ قدمت بنا کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد.

سایر 26.71  0
 

55000  , 1336 احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/02 1/97/24575 بدوي سعدي خ  
سهیل 
دبیري 
نشاط

1-2-10028-20-1-0-0 148
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق اجاره نامه به شماره 65610 مورخ 1352/08/15 بصورت 
ششدانگ یکباب دکان از پالك 1308/4 که حالیه طی بازدید میدانی یک باب مغازه قدیمی با 

قدمت باالي 60 سال ( در نبش شمال غربی پالك قرار دارد.)  و  فاقد فعالیت شغلی و فاقد 
بالکن به مساحت  26.71مترمربع در محل موجود می باشد که متقاضی مبادرت به تعمیرات 

 .جزئی  سقف ( بخشی از سربندي عوض شده است.) نموده است
الزم به ذکر است که سند مالکیت ارائه نشده است و مغازه فوق الذکر یکی از 7 باب مغازه 
موجود در محل می باشد.( مغازه تفکیک نگردیده است.) و یک باب خانه ویالئی در محل 
موجود بوده که حالیه تخریب شده است و از بابت هفت باب مغازه قدیمی به همین صورت 

داراي بالمانع شماره 1/33/39087مورخه 81/12/25 می باشد( مغازه فوق الذکر یکی از هفت 
باب مغازه می باشد)

مجددا الزم  به ذکر می باشد که مساحت عرصه طبق نقشه برداري 418.93 مترمربع می 
 باشد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 13 مورخ 1397/04/04 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 23.38 

 .مترمربع از مغازه فوق الذکر داراي عقب نشینی می باشد
از بابت تعمیرات جزئی سقف ( تعویض بخشی از سربندي ) همین مغازه مجوزي ارائه نشده 

است
الزم به ذکر است که داراي راي بدوي  کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/24575 مورخ 
1397/05/02 و تحت عنوان موضوع تخلف از سوي شهرداري قابل طرح نبوده و به لحاظ 

.قدمت بنا کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

148
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رمضان بخشی پور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 14/62 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 49123200(چهل و  نه 

میلیون و  یکصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 14.62  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24576 بدوي سعدي  پور  
نقاشیان(بن 
بست اول)

1-2-10315-104-1-0-0 148
5

با توجه به محتویات پرونده ، تخلف اعالمی ناشی از کاهش سطح راه پله و افزودن به 
بناي مفید به مساحت 9/51 متر مربع بوده و افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه 

صورت نگرفته است لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري 
ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد .

سایر 9.51  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي سقف دوم داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/328مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 461.92 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
 :شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.31 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.05 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.31 مترمربع-3
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 5.46 مترمربع -4
.تغییر جانمایی و عدم رعایت عرض حیاط خلوت در مراحل بعدي قابل بررسی میباشد

.جانمایی پارکینگ ها در زمان پایانکار پس از پارك عملی خودرو مورد قابل بررسی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اکبر مودبی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1

 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 49.64 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 416976000(چهارصد و  شانزده میلیون و  

نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 49.64  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 1/97/24588 بدوي گلسار بلوار 
گیالن   

کوچه 179 
بن بست الیا 

انتهاي 
کوچه

1-1-10437-43-1-0-0 148
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی مر حله اي شماره 113 
مورخ 1395/12/01 بصورت  3 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی   با زیربناي 

448.09متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد نازك  کاري 
است برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 12.14متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول  و دوم و سوم بمساحت 36.42 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود  -2
 12.14 متر مربع )

مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به بناي مفید در طبقات اول و دوم  -3
وسوم بسطح 1.08 متر مربع (هر طبقه 0.36متر مربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.25 متر مربع -4

رعایت پارکینگ میگردد درخواست مجوز حفاري آسفالت قدیم بطول 5متر جهت نصب 
.انشعاب آب   را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

148
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

539,353,500(پانصد و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  پانصد) 
ریال تایید می نماید.

جریمه 115.99  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 1/97/24623 تجدید 
نظر

خ سعدي  
خ آزادگان  

بن بست 
بنفشه

1-2-10300-136-1-0-0 148
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 27 مورخ 1395/06/13 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 210.12 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 37.99 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 75.98 مترمربع ( هر طبقه 37.99 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.02 متر مربع
.زیر شیروانی به سطح 0.03 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

148
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  413,985,600(چهارصد و  سیزده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  پنج 
هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.14  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/05/06 1/97/24624 تجدید 
نظر

بیستون   
ك طباخی

1-2-10043-50-1-0-0 148
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82 مورخ 96/07/11
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 654.28 مترمربع می باشد  که در مرحله اجراي فنداسیون (اتمام بتن ریزي )ومیلگرد 
گذاري  ستون هاي  همکف بسطح 19.88مترمربع اضافه بنا داشته و پس از پرداخت مبلغ 

جریمه پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند . حالیه عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و 
:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.61 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  70.47 مترمربع ( هر طبقه  23.49 مترمربع  -

(
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 5.45 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.51مترمربع و در مجموع  -
 طبقات 1تا 3 بسطح 2.10 مترمربع

 .رعایت پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي باز براي سه واحد مسکونی می گردد -

 . بسطح 17.20مترمربع کسري فضاي سبز دارند -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

148
8

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 70.46  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/04/16 1/97/24629 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیالن  خ 

178 فرعی 
 اول

1-1-10144-39-1-0-0 148
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 3,310,675,200(سه میلیارد و  سیصد و  ده میلیون و  ششصد و  هفتاد 
و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 328.44  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره   717 مورخ  91/12/28 و اصالح پروانه  مورخ 92/8/21 با زیریناي کل  519 مترمربع 
در 4.5 طبقه  و در 1 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در  مرحله بهره 
:برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده،  داراي تخلفات به شرح زیر می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  42.70 مترمربع -1
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح  42.87 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم به سطح  42.70 مترمربع -3

 کاهش در طبقه سوم بسطح 4.2 متر مربع -4
افزایش بناي خارج از تراکم در  طبقه چهارم به سطح  75.3 مترمربع -5

توسعه راه پله به بام بسطح 8.27 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه بسطح 127.35 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -7 

نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه کلیه راه پله ها بصورت اختصاصی مورد استفاده بوده لذا  بسطح 116.6  -8

متر مربع داراي بناي مشمول تراکم  صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي بوده که در زمان صدور 
.پروانه محاسبه نگردیده است

داراي جکوزي در همکف بسطح 24.67 متر مربع بوده که در حد 35 درصد تاسیسات می  -9
 .باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 248863 مورخ 97/12/20 دبیرخانه کمیسیون ماده صد سال وقوع ***
.تخلف طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري تغییر یافت

148
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1098972000(یک میلیارد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  
هفتاد و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 130.83  2.5
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1397/05/02 1/97/24632 تجدید 
نظر

پل بوسار خ  
نواب صفوي 

 بن فرعی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 788,121,600(هفتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  
بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 117.28  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 1/97/24632 تجدید 
نظر

پل بوسار خ  
نواب صفوي 

 بن فرعی

1-1-10307-114-1-0-0 149
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 433 مورخ 
1391/10/07 بصورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 299.65 مترمربع می باشد. 
در مرحله نازك کاري داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده که تا کنون گواهی عدم خالف 

:دریافت ننموده است
اضافه بنا در همکف به سطح 37.98 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 75.96مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد  در طبقه سوم به سطح 130.83 مترمربع -3

اضافه بنا در ادامه راه پله به بام بسطح 3.34 متر مربع-4
.در زمان صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند-5

.رعایت پارکینگ می گردد

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند. مراتب 
.جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه پنجم با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 743299200(هفتصد و  چهل و  سه میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.74  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/24643 بدوي 0-0-1-97-10037-1-1  گلسار 102 149
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  276 مورخ  94/12/19 با زیر بناي کل  2000.78 مترمربع در 5 طبقه روي همکف و 

زیر زمین با انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در حد اجراي ستون طبقه چهارم و اسکلت تا این مرحله می باشد.  به استناد نقشه برداري 
ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به 

:شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بنا در زیر زمین بدلیل تغییر جانمایی بسطح 51.04 متر مربع که از این مقدار   -1
بسطح 12.56 متر مربع بصورت پیش روي زیر زمین به سمت دو متر حیاط خلوت و مابقی 

.پیشروي به سمت حیاط اصلی می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 54.8 مترمربع -2

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 47.88 متر مربع -3
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 179.79مترمربع (  -4

هر طبقه 59.93 متر مربع)
در هنگام صدور پروانه به سطح 43.12 متر مربع در همکف و بسطح 282.85 متر مربع  -5

در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
 .در پروانه صادره در همکف استخر داشته که حالیه استخر به زیر زمین منتقل شده است -6
از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 96/12/19 کمیسیون ماده صد مبنی  *******

بر جریمه بوده که پرداخت نمودند. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

اضافه بنا بسطح 73.74 متر مربع در طبقه پنجم -1
ضمناً در بام داراي سقف روباز مشاعی بسطح 133.49 متر مربع بوده که جز زیر بنا لحاظ 

.نگردید
درخواست  رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970903303619 مورخ 1396/10/18 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري 

گردید ، که طی نظریه شماره 30907 مورخ 1397/02/24 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی و همچنین نوع کاربري ، رعایت ارتفاع پیلوت مورد 
تایید قرار می گیرد لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کابري مسکونی 

ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه معادل 1/75 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1392) 

نسبت به کلیه تخلفات به مساحت 167 متر مربع به مبلغ 905975000(نهصد و  پنج 
میلیون و  نهصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی 
، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري 

قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 167  1.75
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 1/97/24647 رسیدگ
ي 

 مجدد

استادسرا   
میخک

1-2-10008-38-1-0-0 149
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما در خصوص شکایت آقاي ابوالحسن رفیعی هشتجین از پالك مجاور در حد غرب 
:موارد به شرح ذیل تقدیم می گردد

مشخصات ملک شاکی:جهت پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 521-90/12/28در 1-2.5
طبقه  با زیر بناي به سطح 281.69مترمربع از سوي شهرداري صادر شده ، که بصورت 2.5 
طبقه اجرا نموده و از بابت اضافه بنا در همکف و  طبقات اول و دوم  داراي سوابق در واحد 

. جلوگیري از تخلفات می باشد

مشخصات ملک متشاکی: سا ختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی بصورت 2 -2
طبقه بر روي پیلوت که حالیه مالک داراي اضافه بنا در سطح خارج از طول 60 درصد در 

همکف بسطح 10 متر مربع در طبقات اول و دوم  جمعاً بسطح 42 متر مربع و یک طبقه مازاد  
.بسطح 115 متر مربع می باشد که تاکنون  گواهی عدم خالف دریافت ننموده است

****
در خصوص مساحت هاي توسعه داراي راي جریمه و از بابت یک طبقه مازاد بسطح 115 متر 
مربع داراي راي تخریب بوده که تا کنون اجراي حکم نگردیده  با توجه به پیگیري متشاکی  

در دیوان عدالت اداري و نامه کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی مجدد تقدیم میگردد. 
.ضمنا هر گونه مغایرت ها در مساحت ها متعاقبا اعالم خواهد شد

149
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي همزمانساز 

همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ3763200(سه میلیون و  هفتصد و  شصت و  
سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 1.12  1
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نقاشیان
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک درخصوص توسعه انباري 
در زیرشیروانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان(960000 ریال)  راي 

به اخذ جریمه به مبلغ 31593600(سی و  یک میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  
ششصد)  ریال صادر می گردد

جریمه 32.91  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 1/97/24652 بدوي سعدي  پور  
نقاشیان
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 71مورخ 91/3/18در  3/5 طبقه صادر گردیده است.عملیات ساختمانی به اتمام 

رسیده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 
:ساختمانی می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 18.11 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 54.33 مترمربع ( هر طبقه 18.11 مترمربع ) -

توسعه راه پله به بام به سطح 3.86 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.69  -

مترمربع ( هر طبقه 4.23 مترمربع )
*********************************************************

*******
الزم به توضیح است مجدداً از بابن مغایرتهاي همزمانساز به شرح ذیل داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.28 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.84 مترمربع ( هر طبقه 0.28 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 19.57 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، به سطح 13.34 مترمربع داراي  -
.مازاد تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
*********************************************************

****************************
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت همزمانساز به صورت کاهش 
سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به سطح 1.84 مترمربع ( مابه التفاوت ) می 

.باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

720,000(هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی 
عرصه مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 80  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/24656 بدوي خ شهید 
نوروزي قبل 
از کوچه 33

1-1-10372-847-1-0-0 149
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت مفروزي سال84 ششدانگ یکبابخانه ومحوطه بمساحت 
..223 مترمربع که بربار نقشه برداري مساحت عرصه بمقدار 228مترمربع اعالم گردیده است
ضمنآ داراي اعیان فاقد مجوز بمساحت 80مترمربع که کل زیربنا داخل تراکم و بصورت یک 
واحد مسکونی وبا مصالح بلوکی و با قدمت سال 72(25سال) با توجه به قدمت بنا ضوابط 

..پارکینگ تعبق نمیگردد
الزم بذکراست  با توجه به نهر آب موجود در محل درحد جنوب شرقی نیاز به استعالم از 

سازمان ذیصالح و نیز جهت  تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه توسط واحد 
...محترم نقشه برداري میباشد

 .مراتب جهت استعالم دفترخانه و صدور دستور ارسال میگردد
برابر نامه شرکت آب منطقه گیالن بشماره 97/904/6198 مورخ 97/03/19  ******

درحدود اربعه ملک به دلیل تبدیل اراضی به مسکونی و کوچه نهر ویا زهکشی داراي فعالیت 
***...آبیاري که مستلزم تعیین حریم باشد وجود ندارد

حالیه براساس خط پروژه 12مورخ97/03/24(557) به کوچه 14متري بمقدار 16.71مترمربع 
...از عرصه داراي عقب نشینی میباشد

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 2,100,000(دو میلیون و  یکصد هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 3  1
 

700000  , 1392 احداث بناي جداساز 1397/05/13 1/97/24657 بدوي 0-2-1-13-10427-1-1 گلسار 122  149
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت ارائه شده بصورت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان در طبقه همکف واقع در ضلغ غربی به مساحت 53.50 مترمربع و قطعه نهم 
تفکیکی که داراي پروانه و پایانکار ساختمانی می باشد و در حال حاضراز سوییت همکف به 

صورت آرایشگاه زنانه استفاده می گردد. الزم به توضیح است در قسمتی از حیاط خلوت حد 
شمالی مبادرت به احداث انباري به مساحت تقریبی 3 مترمربع و همچنین احداث 

دیوارجداکننده سوییت از بقیه قسمت هاي مشاعی حد شمال به طول 2 متر نمودند که 
داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/05/13 مبنی بر جریمه نقدي براي انباري و 

تخریب دیوار جداکننده می باشد. به استناد خط پروژه 11 مورخ 1398/02/15 به مساحت 
2.74 مترمربع از اعیان کل ساختمان داراي عقب نشینی می باشد که از این مقدار به 

.مساحت 0.94 مترمربع به واحد فوق الذکر تعلق می گیرد
حالیه مالک به دلیل اینکه مستاجر ( متصرف )آپارتمان فوق اجازه تخریب دیوار فوق را نمی 

دهد ، درخواست اجراي راي فوق از طریق عوامل شهرداري را دارند. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

طی بازدید مجدد نسبت به تخریب دیوار فوق اقدام نمودند و آرایشگاه تخلیه شد و  ***
*** تابلو جمع آوري گردید و پس از آن خالف جدیدي مشاهده نگردید

149
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ457140000(چهارصد و  پنجاه و  

هفت میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 58.3  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/24658 بدوي گلسار-  
بلوار گیالن 

خ 192 
کوچه 

چهارم 43

1-1-10295-32-1-0-0 149
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 479 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 843/18 

متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 
.کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
: داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 8/13 متر مربع-1
تبدیل قسمتی از همکف به مسکونی (سوئیت) بمساحت 32/03 متر مربع-2

.الزم به ذکر است که مساحت سوئیت همکف کمتر از حد نصاب یکواحد مسکونی میباشد
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 32/52 متر مربع (هر طبقه 8/13 متر مربع)-3

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/57 متر مربع-4
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 5/43 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5

مربع در زیرشیروانی
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1 متر مربع و طبقات 2.1 -6
بمساحت 5/62 متر مربع (هر طبقه 2/81 متر مربع) و طبقات 4.3 بمساحت 5/6 متر مربع 

(هر طبقه 2/8 متر مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده است.)
.توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ******

149
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي تبدیل قسمتی از پیلوت به 
سوئیت و اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 605,469,000
(ششصد و  پنج میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.49  3
 

3100000  , 1388
 , 1396

تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/05/02 1/97/24677 بدوي گلسار  
انتهاي خ 
192 کوچه 

13

1-1-10537-46-1-0-0 149
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 723 مورخ 1387/12/26 بصورت 
ساختمان 2/5 طبقه بهمراه زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی با زیربناي 394/92 متر مربع 

 صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده
 : و قبالv بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم بابت

در همکف بمساحت 35/5 مترمربع-1
 در طبقات اول ودوم بمساحت 68/1مترمربع -2

با توجه به حذف زیرشیروانی که مساحت آن درپروانه صادره 59/52 مترمربع بوده -3 
وتبدیل به یک طبقه بسطح 98مترمربع گردیده که از مقدار فوق بسطح 35/48 مترمربع 

 جزء افزایش بنا وبسطح 23/76مترمربع مابه التفاوت عوارض مازاد برتراکم
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1389/04/29 و پرونده در واحد خالف میباشند

:همچنین بابت
اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 2/87 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از همکف بمساحت 56/65 متر مربع به یکواحد مسکونی (سوئیت)-2
 اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول و دوم بمساحت 8/64 متر مربع-3

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه سوم با احتساب حفره راه پله بمساحت 10/33 متر مربع-4
.داراي رأي تجدید نظر مورخ 1397/06/10 و پرونده در واحد خالف میباشند

ضمناv داراي بناي مازاد بر تراکم بمساحت 13 متر مربع بدلیل حذف راه پله و تبدیل به بناي 
.مفید (بصورت همزمانساز) در طبقه سوم میباشد

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

149
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با توجه به اینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیرآموزشی دایر گردیده، 
لذا مستندا به تبصره ذیل بند24 ماده55 قانون شهرداریها ، پرونده به شهرداري 

منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت به تعطیلی 
محل فوق اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا عدم تعطیلی را صورت جلسه 

و به این کمیسیون منعکس گردد.

تعطیل محل 
تخلف

595  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/24685 بدوي گلسار خ 
 114 خ مریم

1-1-10171-35-1-0-0 149
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 412.50 مترمربع که 
درخصوص اعیان دواشکوبه موجود داراي پروانه وپایانکار ساختمانی و بالمانع 1/33/15263 

..مورخ 73/10/22 و فاقد خالف میباشد
.حالیه از مکان مذکور توسط خود مالک بصورت مدرسه غیر انتفاعی مورد استفاده میگردد
ضمنآ باستناد خط پروژه 11 مورخ 96/12/06 (292) به کوچه 11متري بمقدار 1.34مترمربع از 

..عرصه داراي عقب نشینی میباشد
همچنین ملک مذکور داراي مجوز بهره برداري موقت تا پایان سال 96 بوده که با آغاز سال 

.97 جهت تمدید هیچگونه اقدامی توسط مالک صورت نگرفته است
.گزارش مذکور جهت ارسال به کمسیون ماده 100 می باشد

 .مراتب جهت صدور دستورمقتضی ارسال میگردد

149
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 2
 با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 

25,302,200(بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  دو هزار و  دویست)  ریال صادر می 
گردد.

جریمه 66.48  1
 

110000  , 1374
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 1/97/24692 تجدید 
نظر

جاده  
پیربازار - 
باالتراز پل 
توحید - 
روبروي 
 آرامگاه

1-1-10358-60-1-0-0 149
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
یکباب مغازه و سرویس بهداشتی به استناد تبصره 4  راي به اخذ جریمه برابر یک 

پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 70829 مورخ 97.04.17 
معادل 42,520,000(چهل و  دو میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 23.89  0
 

219375  , 1381 احداث مغازه بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 1,436,380(یک میلیون و  
چهارصد و  سی و  شش هزار و  سیصد و  هشتاد) ریال صادر می گردد. و در خصوص 

عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 130.58  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت مفروزي  سال 81   بصورت ششدانگ  یکبابخانه 
ومحوطه  بمساحت 414.55  مترمربع  که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه ویالئی  به 

مساحت 166.38 مترمربع و سرویس بهداشتی به مساحت 6.37 مترمربع  با قدمت سال 
1374 ( طبق فیش برق صادره ) و یکباب انباري  به مساحت 24.31 با قدمت سال 1388 و 
یکباب مغازه  به مساحت 23.89 مترمربع با قدمت سال 1381 ( طبق فیش برق ) در محل 

.موجود می باشد
براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 1396/11/24  ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 153.38 
مترمربع  از حد جنوب و شرق و پخ عرض دو گذر در تعریض خیابان 35 متري اصالحی آتی و 

.24 متري می باشد
.مترمربع داخل تراکم  و مابقی اعیانات خارج از تراکم می باشد 130.58

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.

149
9

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 67578-97/4/13 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  182,200,000(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 42.19 1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/30 1/97/24693 تجدید 
نظر

خ.طالقانی   
صفاري

1-2-10046-29-1-1-0 150
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده قبال بصورت یک باب مغازه فاقد بالکن با ارتفاع 5.40 متر داراي پروانه و 
پایانکار بوده که پس از اخذ پایانکار مالک بدون مجوز اقدام به احداث بالکن سراسري بسطح 

42.19 مترمربع با راه جدا از داخل کوچه و بصورت یک واحد مستقل تجاري نموده و کال 
خارج از تراکم می باشد .با توجه به زمان تخلف نیاز به تامین پارکینگ نمی باشد . مراتب 

 . جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 

مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 2,999,592(دو میلیون و  نهصد و  نود و  نه هزار و  پانصد و  

نود و  دو) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 98.75  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 1/97/24694 بدوي هاشمی  
بعثت 32

1-2-10344-32-1-0-0 150
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

22,539,769(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  سی و  نه هزار و  هفتصد و  شصت و  
نه) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.47  1.5
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 1/97/24694 بدوي هاشمی  
بعثت 32

1-2-10344-32-1-0-0 150
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب  یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 7593750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی به مساحت عرصه 102.49 متر مربع بوده که بر روي آن 
ساختمان بدون مجوز  بصورت یک طبقه روي همکف ویک باب مغازه با زیر بناي کل 161.05 

متر مربع احداث گردیده است که همکف شامل مغازه بسطح 12.83 متر مربع ، سوئیت 
مسکونی بسطح 53.51 متر مربع و پارکینگ بسطح 16.76 متر مربع و طبقه اول بسطح 

77.95 متر مربع می باشد. مغازه بصورت ارایشگاه زنانه فعالیت شغلی دارد.  تاریخ احداث بنا 
به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1382 می باشد. با توجه به ضوابط زمان ساخت داراي 
یک واحد کسري پارکینگ جهت سوئیت مسکونی می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز 
به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.  درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
****.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/9/5 فاقد عقب نشینی می باشد **** 

**********************************************
بازگشت به تصمیم کمیسیون  مورخ 97/5/20 در صورت تخریب مغازه و بدون نظر گرفتن ان 

:محاسبات به شرح زیر می باشد
احداث بنا در طبقه همکف بسطح 83.1 متر مربع که از این مقدار بسطح 11.35 متر مربع  -1

.خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد
احداث بنا در طبقه اول بسطح 83.1 متر مربع ( با احتساب حفراه راه پله ) که از این  -2

.مقدار بسطح 11.35 متر مربع خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد
با توجه به اینکه فضاي مغازه  در صورت تخریب جهت تامین پارکینگ با ابعاد استاندارد  -3

2.5 * 5 متر مناسب نیست همچنان داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت سوئیت می 
.باشد

150
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 252,604,800(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  چهار 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.59  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/04/26 1/97/24695 بدوي بوار انصاري 
- کوچه 

استاد معین 
- کوچه 

آرزو

1-1-10224-263-1-0-0 150
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی (ملک متشاکی) داراي پروانه مرحله اول بشماره 212  
مورخ 1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 633/75 

.مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
توضیح اینکه قبالv از بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 5/90 متر مربع ( در مرحله اتمام 

فنداسیون) با توجه به کمتر بودن میزان تخلف از 5 درصد زیر بناي مجاز با پرداخت جریمه 
.پروانه مرحله دوم  بشماره 315473 صادر گردیده است

حالیه مالک پالك حد شمال نسبت به احداث کنسول (سایبان) بعمق 1/20 متر بصورت 
سرتاسري معترض بوده و مدعی میباشند که موجب عدم نورگیري و اشرافیت به پالك خود 

.میباشند
الزم به ذکر است که در زمان پروانه سایبان نشان داده شده در نقشه ها جهت تأمین 
 پارکینگ بصورت سرتاسري نبوده ولی وضع موجود بصورت سرتاسري اجرا گردیده

: همچنین طبق نقشه برداري طبق نقشه برداري داراي
کاهش بنا در طبقات اول تا سوم بمساحت 0/06 متر مربع-1

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -2
10/56 متر مربع و طبقات بمساحت 27/03 متر مربع (هر طبقه 9/01 متر مربع)

کاهش مساحت راه پله به بام بمساحت 6/52 متر مربع همچنین حذف شیروانی-3
ضمناv ملک شاکی بصورت یکباب ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی (دوبلکس) با 

قدمت حدود 20 سال داراي بالمانع شماره 1/33/35507 مورخ 1386/07/30 از شهرداري و 
.فاقد خالف میباشند

.مراتب جهت دستو.رات بعدي تقدیم میگردد

150
2

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي یوسف گیاه تازه مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي تجاري به مساحت 18.93 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 16658400(شانزده میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 18.93  4
 

220000  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/26 1/97/24696 بدوي پستک 
جاده المان 
و فرودگاه  

4متري

1-1-10183-50-1-0-0 150
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما مکان ارائه شده به صورت دو باب مغازه  داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد
باب اول  برابر سند بسطح 16.72مترمربع قطعه اول تفکیکی و فاقد بالکن می باشد که مالک 

پس از احداث قطعه زمینی مشرف به خیابان را بسطح 20 مترمربع طبق فروشنامه عادي 
خریداري نموده و بسطح 8.80 مترمربع آن را با مصالح بلوکی و قدمت سال 76 توسعه یافته 
و به مغازه مذکور ملحق نموده است که کال خارج از تراکم  است داراي فعالیت شغلی دفتر 
. بیمه می باشد باستناد خط پروژه 11-96/09/08 بسطح 7.40 مترمربع در تعریض قرار دارد

باب دوم  برابر سند بسطح  74.89  مترمربع قطعه 2تفکیکی و فاقد بالکن می باشد  که 
مالک پس از احداث قطعه زمینی مشرف به خیابان را بسطح 20 مترمربع طبق فروشنامه 

عادي خریداري نموده و بدون مجوز بسطح 10.13مترمربع آن را با مصالح بلوکی و قدمت سال 
76 به تجاري مذکور الحاق نموده که کال خارج از تراکم  است فاقد  فعالیت شغلی می باشد 

باستناد خط پروژه 11-96/09/08 بسطح 3.85 مترمربع در تعریض قرار دارد .  مراتب با توجه 
.به تصمیم کمیسیون ماده صد جهت دستور تقدیم می گردد

150
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي عینا تایید میگردد

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

178.53 3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/26 1/97/24703 تجدید 
نظر

گلسار     
خ98 بلوار 

 گلسار

1-1-10042-37-1-20-0 150
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان در طبقه سوم به سطح 128.53 مترمربع که داراي پروانه و پایانکار می باشد مالک 

بدون مجوز اقدام به تبدیل آن به استودیوي عکاسی با قدمت سال 96 نموده است.از بابت آن 
داراي راي کمیسیون بدوي مورخ 96/11/07 مبنی بر تعطیلی محل کسب میباشد.با توجه به 

.تبدیل صورت گرفته 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
باتوجه به نامه به شماره ش ر-44415-1397 کمیسیون ماده صد درخصوص سایر واحدهاي  

 .ساختمان مذکور به استحضار میرساند ساختمان داراي دو بلوك به هم پیوسته میباشد
بلوك اول با راه ورودي از خیابان بوده و واحدهاي طبقات به صورت کافه، دفتر اسناد رسمی، 
مطب دندانپزشکی، آموزشگاه موسیقی، دفتر فنی و مهندسی، مسکونی، استودیو عکاسی، 

.مسکونی و مسکونی میباشد
بلوك دوم با راه ورودي از کوچه بوده و واحدهاي طبقات به صورت دفترفروش کیف و 

.کفش،مزون، مزون، استودیو عکاسی و خالی از سکنه میباشد
واحد مذکور در بلوك دوم قرارگرفته است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

.تقدیم می گردد

150
4

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علیرضا نوري و شرکاء محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 32/26 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 42,837,000(چهل و  

دو میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 32.26  1.5
 

700000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1397/05/13 1/97/24706 بدوي علی آباد 13
  آبان

1-2-10171-8-1-0-0 150
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 36/82 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 57,071,000
(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتاد و  یک هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 36.82  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم 
میگردد . 

سایر 75  0
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  463 
مورخ  92/12/28 با زیر بناي کل  273.21 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 2 
واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري  می باشد.  به 
استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه  داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد

کاهش در همکف و طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 0.96 متر مربع -1
احداث دو باب تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت  تجاري بسطح 31.46 متر مربع -2
اضافه بناي ناشی از کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  0.57 متر  -3

مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً بسطح 1.92 متر مربع ( هر طبقه 0.96 متر مربع)
انباري بصورت زیر شیروانی اجرا نگردیده و بصورت دو شیب مجزا بوده و به شکل یک   -4

.طبقه مازاد بسطح 29.77 متر مربع اجرا گردیده است
راه پله به بام بسطح 7.07 متر مربع کاهش یافته است -5

در هنگام صدور پروانه به سطح 36.82 متر مربع در همکف و طبقات از تراکم اعطایی  -6
استفاده نموده اند ( تبصره 7)

داراي 3 واحد کسري پارکینگ از نوع تجاري بوده که دو واحد مر بوط به مغازه ها و یک  -7
.واحد مربوط به مسکونی می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

150
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
در خصوص مابه التفاوت اضافه بناي مازاد بر تراکم درهمکف بمساحت 0.69مترمربع و 

اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه ساختمانی در طبقات اول تا چهارم بمساحت114.12
مترمربع، راي بدوي جریمه بمبلغ 1124092800(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  چهار 

میلیون و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 114.81  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/02 1/97/24716 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي 

خیابان 130 
 توحید 12

1-1-10089-1-1-0-0 150
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  135 مورخ  95/12/23 با زیر بناي کل  810.75 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام فنداسیون و ارماتور 
بندي ستون همکف  با توجه به نقشه معماري ارائه شده بسطح حدود 24 متر مربع  داراي 
اضافه بنا بوده که از بابت آن داراي راي مورخ 96/5/21 کمیسیون بدوي ماده صد مبنی بر 
جریمه نقدي می باشد. حالیه عملیات ساختمانی  در مرحله سفت کاري می باشد. تا این 

:مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی  داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 0.69 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 98.76 متر مربع ( هر طبقه 24.69 متر  -2
مربع)

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.15 متر مربع و در طبقات اول الی  -3
چهارم جمعاً بسطح 9.6 متر مربع ( هر طبقه 2.4 متر مربع)

در حد جنوب مجاز به احداث یک درب سواره رو بوده اما در نقشه هاي معماري اجرایی  -4
دو درب سواره رو نشان داده شده است که با توجه به عدم تامین پارك حاشیه اي در نقشه 
هاي معماري پروانه و استفاده از درب مازاد جهت عبور پارکینگ مازاد بر نیاز ( کالً 4 واحد 

پارکینگ مورد نیاز است)  داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي جهت اخذ عوارض 
.احداث درب مازاد می باشد

.رعایت فضاي باز گردیده اما رعایت فضاي سبز نمی گردد -5
ضمن کاهش زیر شیروانی بسطح 1.34 متر مربع داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع   -6

بسطح 4.61 متر مربع می باشد
با توجه به اصالح تعداد درب و احداث تنها یک درب  پارکینگ در حد جنوب عوارض  ****

.کسري پارکینگ بابت احداث درب مازاد منتفی می گردد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***.طی بازدید تاریخ مورخ 97/8/15 عملیات در مرحله بهره برداري می باشد  ***

150
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 353,203,200(سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  دویست و  سه 

هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 52.56  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/02 1/97/24718 تجدید 
نظر

گلسار کوي  
ولیعصر بن 

بست 2 
همکف

1-1-10195-17-1-0-0 150
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یک 
طبقه مازاد(طبقه سوم) بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1080172800(یک میلیارد و  هشتاد میلیون و  یکصد 
و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 107.16  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/05/02 1/97/24718 تجدید 
نظر

گلسار کوي  
ولیعصر بن 

بست 2 
همکف

1-1-10195-17-1-0-0 150
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 210 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 505.5 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 322516 مورخ 1396/12/26 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حداسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف و اول جمعاً  به سطح 5.68 مترمربع ( هر کدام به سطح 2.84 مترمربع  -

(
توسعه استخر به صورت تبدیل پیلوت به سطح 24.69 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 20.82 مترمربع -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به سطح 107.16 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی به سطح 0.45 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.77 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 6.28 

متر مربع ( هر طبقه 3.14 متر مربع )
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و نیم 

طبقه و احداث اتاق در زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,450,874
(چهار میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار و  هشتصد و  هفتاد و  چهار) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 18.26  1.5
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/24746 بدوي بلوار قلی 
پور  نامجو 

6متري

1-1-10386-4-1-0-0 150
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان دوبلکسی احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره  37 مورخ  74/2/23 با زیر بناي کل  144.7 مترمربع بصورت 1.5 طبقه  
در یک  واحد مسکونی صادر گردیده است. داراي گواهی عدم خالف به شماره  12735 مورخ 

78/6/28 می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه 
:تفکیکی ارائه شده داراي مغایرت ها به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 7 متر مربع که از این مقدار بسطح 3.57 متر مربع بصورت  -1
.سایه کنسول بال استفاده بوده و مشمول خالف نمی باشد

اضافه بنا در نیم طبقه بسطح 1.59 متر مربع -2
 احداث اتاق بسطح 13.24 متر مربع در زیر شیروانی -3

.ضمناً یک گام پله به سمت شارع عام  احداث گردیده است -4
ضمناً سند مالکیت به مساحت عرصه 166.8 متر مربع در سال 83 صادر گردیده است. پروانه 
صادره بر اساس بن بست 7 متري صادر گردیده که جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به 
انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد
***.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/5/1 رعایت عقب نشینی گردیده است  ***

***.ضمناً یک گام پله به سمت شارع تخریب گردید ***

150
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل یکباب مغازه به 
سه باب، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 

بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی مابه 

التفاوت تبدیل یکباب به سه باب ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 67571مورخ 97/4/13(ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را به مبلغ678.450.000ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 135,690,000(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد و  

نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 35.45  0
 

3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1397/04/30 1/97/24748 بدوي خیابان  
سعدي 
کوچه 

شهداء( 
فالحتی) 

بعداز کوچه 
احمدنیا

1-2-10326-37-1-0-0 150
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 107.86 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/04/30 1/97/24748 بدوي خیابان  
سعدي 
کوچه 

شهداء( 
فالحتی) 

بعداز کوچه 
احمدنیا

1-2-10326-37-1-0-0 150
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 596,937,600(پانصد و  نود و  شش میلیون و 

 نهصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 118.44  1.5
 

3360000  , 1396 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري سه 

قطعه پارکینگ تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 378,000,000(سیصد و  هفتاد 
و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله به شماره 78 مورخ 1396/07/02به صورت 2 طبقه روي 1 باب مغازه در 2 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 585.83 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 319696 در مرحله 

اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي 
بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.08مترمربع -

با توجه به تغییر نقشه اجرایی مغازه شماره 3 نسبت به پروانه به سطح 36.28 مترمربع  -
کاهش یافته و 2 باب مغازه دیگر در همکف به سطح 35.45 مترمربع احداث گردیده که 

.مجموع مساحت مغازه ها نسبت به پروانه به سطح 0.83 مترمربع کاهش یافته است
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً  به سطح 89.82 مترمربع ( هر طبقه به سطح 44.91  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 2.37 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام 

می باشد )
کاهش سطح راه پله به افزودن به بناي مفید در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.06  -

مترمربع ( هر طبقه 1.03 مترمربع )
احداث 4 عدد انباري زیر شیروانی جمعاً به سطح 19.28 مترمربع که با توجه به اینکه در  -

زمان پروانه به سطح 10 مترمربع پرداخت نمودند در نتیجه مابه التفاوت به سطح 9.28 
.مترمربع می باشد

توسعه اطاقک آسانسور و راهروي مشاعی و راه پله به بام در زیرشیروانی به سطح 0.2  -
مترمربع

با توجه به احداث 3 باب مغازه و تامین 4 واحد پارکینگ براي 4 واحد مسکونی و عدم  -
.تامین پارکینگ براي مغازه ها ، در نتیجه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات اول و دوم از 1 به 2 افزایش ***
یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 98.84 مترمربع بوده و مقدار 44.91 مترمربع اضافه 

بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 53.93 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در 
***فرم تحلیل لحاظ می گردد

.فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
*********************************************************

************************
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/06/10 مبنی 

.بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي محمدرضا علی پور مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي تجاري بالکن به مساحت 1.04 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 218400(دویست و  هجده هزار و  
چهارصد)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1.04  3
 

70000  , 1366 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/24761 بدوي بلوار شهید  
انصاري 
کوچه 

 فردوسی

1-1-10561-1-1-1-0 151
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي سابقه گزارش بشرح ذیل جهت ارائه به اداره ثبت  براي اصالح 
 : مساحت بالکن می باشد

بصورت یک باب مغازه برابر سند بسطح 30.34 مترمربع و قطعه 15تفکیکی می باشد از بابت 
مغازه هم کف و بالکن به سطح 17.50 مترمربع داراي بالمانع به شماره 1/33/293192 مورخ 
1395/09/17 می باشد حالیه با توجه به نامه اداره ثبت تقاضاي اصالح سند مالکیت و اضافه 
نمودن مساحت بالکن به سند را دارد.مساحت بالکن با توجه به نقشه ثبتی با احتساب حفره 
راه پله 18.54 مترمربع می باشد که داراي مابه التفاوت همزمان ساز اضافه بناي تجاري بالکن 
به مساحت 1.04 مترمربع می باشد.ساخت و ساز جدیدي مشاهده نشد .فاقد فعالیت شغلی و 
فاقد عقب نشینی است .  الزم به توضیح است که قبل از اصالح بالکن بالمانع دریافت نموده 

.است . مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی خانم زیبا ظهیري موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 24.40 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی بمبلغ 245952000(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  پنجاه و 
 دو هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 24.4  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 1/97/24771 بدوي گلسار  
 خ140

1-1-10006-6-1-0-0 151
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 132 مورخ 1396/09/21 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی 

 با زیر بناي کل 1525.16 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد ستون 
گذاري طبقه همکف بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا 

در همکف به سطح 24.40 مترمربع می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 13,608,000(سیزده میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 4.05  1
 

3360000  , 1396 احداث بناي جداساز 1397/04/26 1/97/24776 تجدید 
نظر

گلسار  
ابتداي بلوار 
گیالن جنب 
خانه هاي 
سازمانی 
نیروي 

 انتظامی

1-1-10166-39-1-0-0 151
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 220 مورخ 1394/11/25 به صورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي 
در طبقه پنجم در 5 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1532.35 مترمربع و گواهی عدم خالف به 
شماره 295568 مورخ 1396/12/28صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 

و به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار، متقاضی اقدام به 
.احداث یک عدد سرویس بهداشتی به سطح 4.05 مترمربع در حیاط مشاعی نموده است

از بابت احداث سرویس داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/04/26 مبنی 
.بر پرداخت جریمه نقدي می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

رعایت پارکینگ گردیده است. ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.40 متر می باشد. معابر پاك 
سازي گردیده، صندوق پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است. درخواست 

.صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,099,476,000(یک میلیارد و  
نود و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 218.15  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 1/97/24777 بدوي طالقانی 
پارك 

نیکمرام 
 وحدت

1-2-10074-7-1-0-0 151
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 195 مورخ 1395/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

 با زیر بناي کل 705.73 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 311139 در مرحله اتمام 
فونداسیون با زیربناي 759.23 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 

کاري بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 
:شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 54.33 مترمربع ( به سطح 53.5 مترمربع داراي سوابق  -
پرداخت بوده و به سطح 0.83 مترمربع اضافه بناي جدید می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 217.32 مترمربع ( هر طبقه 54.33  -
مترمربع )

.زیر شیروانی به سطح 2.75 مترمربع کاهش یافته است
.تا این مرحله رعایت پارکینگ و فضاي سبز گردیده است

.ضمناً به سطح 20.98 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

151
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در خصوص تخلف ساختمانی مالک شیري مهره و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به 

مساحت 3.35 مترمربع و در مجموع طبقات اول تا سوم به مساحت 14.10 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 87948000(هشتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  

چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 17.45  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/24780 بدوي بلوار 
شمسی پور 
کوچه ملی 
شمالی بن 

بست 
فرامرزي

1-2-10491-17-1-0-0 151
4
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 68مورخ  96/06/27 
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 505.97 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري 

ارائه شده زیربناي کل کاهش یافته لکن داراي مغایرت  بصورت کاهش سطح راه پله و 
افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.35 مترمربع و در مجموع طبقات اول تا سوم 

بسطح 14.10 مترمربع (هر طبقه 4.70 مترمربع )می باشد. حالیه درخواست گواهی عدم خالف 
.را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

151
4

باتوجه به اینکه دیوارگذاري در ملک شخصی و خصوصی مالک انجام شده و از طرفی 
ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  3315094(سه 
میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  نود و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.58  0.5
 

84375  , 1382 دیوار گذاري 1397/05/16 1/97/24781 بدوي رشت-فخب
- شهید 
نوروزي- 

کوچه 
سیزدهم

1-1-10646-8-1-0-0 151
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور و فاقد اعیان بمساحت 380/50  متر مربع که بابت دیوار گذاري بطول 

.78/58 متر با قدمت حدود 15 سال (1382) مجوزي ارائه نگردیده است
همچنین حد جنوب در سند مالکیت به فاضلکش عمومی محدود گردیده که جهت مشخص 
شدن وضعیت آن نیاز به استعالم از اداره آب میباشد.***** طبق نامه شرکت آب منطقه 
اي بشماره 67262 مورخ 1397/04/12 (ثبت دفتر شهرداري) در حدود اربعه ملک تعرفه 
شده بدلیل تبدیل اراضی به مسکونی و کوچه ،نهر و یا زهکش داراي فعالیت آبیاري که 

.مستلزم تعیین حریم باشد وجود ندارد
ضمناv جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 

پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 
مورخ 1397/04/21 بمساحت حدوداv 10/70 متر مربع در تعریض معبر هاي 6 متري حد شمال 

.و غرب و پخ دو گذر قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به باشگاه ورزشی بدون 
اخذ مجوز از شهرداري محل هیچگونه تامل و تردید نیست و باتوجه به اینکه مالک با 

وصف ابالغ اخطاریه در دو نوبت (یک نوبت از طریق کمیسیون ماده صد 
شهرداري)پیگیري ننموده است لذا به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها 

و به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به اعاده به وضع سابق 
(مسکونی) صادرواعالم می گردد.

تعطیل محل 
تخلف

150 780000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/02 1/97/24783 بدوي انتهاي  
کویخ کوي 

 عرفان

1-1-10397-486-1-0-0 151
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه توسط مامور جلوگیري از تخلفات ناحیه 1،به صورت ساختمان 
احداثی به مساحت تقریباً 150 مترمربع و قدمت تقریباً 2 سال بوده که به صورت باشگاه 
ورزشی بیلیارد تحت عنوان vالماس سیاهv در حال استفاده می باشد.از بابت احداث این بنا 

تاکنون مدارکی از سوي مالک آن ارائه نگردید. حد شرق آن به کوچه  بوده که جهت تعیین 
میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک برروي آن توسط واحد نقشه 

.برداري می باشد
با توجه به اینکه ابعاد گزارش کامالً حدودي بوده و در زمان بازدید باشگاه بسته بود لذا  پس 
از مراجعه مالک به شهرداري جهت تعیین تکلیف ملک خود و با ارائه اسناد و مدارك و نقشه 

.هاي مورد تائید،می توان به طور دقیق تر بررسی نمود
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به مفاد نامه شماره 107741-1397 مورخ 97/06/06شهرداري منطقه 
یک،نظرباینکه در دادنامه شماره 23864/97/1 مورخ 97/02/25صادره از این 

کمیسیون ،ساختمان به مالکیت خانم شیفتان بربري ماسوله بابت تخلف به متراژ 
تقریبی 74 مترمربع به پرداخت جریمه محکوم گردیده در حالیکه حسب گزارش فوق 

الذکر میزان تخلف نامبرده جمعاً 24.28 مترمربع می باشدکه علی الظاهر به لحاظ 
اشتباه در محاسبه از سوي شهرداري تصمیم فوق اتخاذ گردیده،از طرفی مطابق 

موازین و مقررات قانونی نباید شخص را بیش از تخلف رخ داده شده مورد جریمه قرار 
داد،بنابراین با اصالح متراژ تخلف از 74 مترمربع به 24.28 مترمربع و نیز کاهش 

جریمه از مبلغ 497،078،400 ریال باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها با 
اعمال ضریب 2 برابر مندرج در راي مذکور به مبلغ  (163,161,600)یکصد و شصت و 

سه میلیون صد و شصت و یک هزار و ششصد ریال راي صدرالذکر اصالح 
میگردد.بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع است.

جریمه 647.22  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/24795 اصالح
ي 

بدوي

خ وحدت  
نیکمرام بن 

بست 
  سروش

1-2-10093-176-1-0-0 151
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي پروانه شماره 420 مورخ 
1392/12/26 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 1 واحد مسکونی با زیربناي 613.66 متر 

مربع و پس از آن داراي اصالحیه پروانه در تاریخ 1393/03/21 به صورت 4 طبقه روي پیلوت 
با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم با زیر شیروانی شامل 8 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 
1310.15 متر مربع می باشد. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و از بابت تخلفات 

: ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 25.18 متر مربع ( که از این مقدار به سطح 1.07 مترمربع به  -

صورت سایه کنسول بال استفاده می باشد )
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی ( سوئیت ) به سطح 43.35 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 119.85 متر مربع ( هر طبقه 51.99 متر  -
مربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 84.81 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع  -
بصورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )

اضافه بنا بصورت احداث کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري در طبقات اول الی چهارم  -
جمعاً به سطح 7.02 متر مربع  ( طبقه اول به سطح 1.84 مترمربع ، طبقه دوم به سطح 2.03 

مترمربع ، طبقه سوم به سطح 0.45 مترمربع ، طبقه چهارم به سطح 2.70 مترمربع  )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 154.09 متر مربع ( که از این مقدار به سطح  -

3.22 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري می باشد )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.88 مترمربع -

کاهش زیر شیروانی به سطح 44.91 مترمربع ( با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5  -
مترمربع ، به سطح 20.08 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد )

 احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 27.27 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 9 واحد  افزایش گردیده است -
ضمناً در حد شمال ملک 3 عدد درب پارکینگی در زمان پروانه تعبیه گردیده بود و همچنین 
داراي پارك حاشیه بوده که در حال حاضر، 4 عدد درب پارکینگی تعبیه گردیده و با توجه به 

عدم رعایت ضوابط در خصوص حداکثر تعداد درب مجاز و حذف پارك حاشیه اي جهت 
اعمال تبصره 6 ( به واسطه عدم رعایت ضوابط شهرسازي یکی از دربها مورد قبول نمی باشد 

.و خط خورده است ) درنتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است با توجه به افزایش سایر دربهاي پارکینگی از 3 متر به 4 متر ، یک واحد 

کسري پارکینگ نیز حسب نامه معاونت محترم شهرسازي جهت اخذ عوارض درآمدي 
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.محاسبه گردیده است
ازبابت موارد فوق الذکر داراي سوابق گزارش وراي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1396/08/13 می باشد
*********************************************************
*********************************************************

********
حالیه متقاضی با توجه به تخریب سوئیت در پیلوت و مسدود کردن یک درب پارکینگی 

مازاد و برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده درخواست بررسی مجدد تخلفات به شرح ذیل را 
:دارند

 اضافه بنا در همکف به سطح 26.78 متر مربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 57.67 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.28 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 58.26 متر مربع (که از این مقدار به سطح 3.87 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 59.90 متر مربع (که از این مقدار به سطح 5.49 مترمربع  -

به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 92.77 متر مربع ( که از این مقدار 22.35 متر مربع به  -
صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد و به سطح 5.38 مترمربع به صورت کنسول غیر 

مجاز به شارع عام می باشد )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 156.99 متر مربع ( که از این مقدار به  -

سطح 5.06 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به کوچه 8 متري و به سطح 55.64 مترمربع 
به صورت تراس رو باز می باشد )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.05 مترمربع -
کاهش زیر شیروانی به سطح 46.70 مترمربع -

احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 28.01 متر مربع -
 .در هنگام صدور پروانه به سطح 160.79 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند -

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جزاي نقدي بوده و پرونده مختومه گردیده است

****************************************************
الزم به توضیح است با توجه به رعایت پارك حاشیه اي و کاهش درب پارکینگی از 4 به 3 ، 

کسري پارکینگ درآمد اول منتفی می باشد ولی در خصوص توسعه 3 درب پارکینگی 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



موجود ( بیشتر از 9 متر مجاز پروانه ) در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ 
.عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,235,875,200(یک میلیارد و  دویست و  سی و  پنج 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 183.91  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/16 1/97/24796 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 

معین بن 
بست جامی

1-1-10235-15-1-0-0 151
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 
23-96/05/03  بصورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی با زیربناي کل 640.03 

مترمربع و پروانه مرحله دوم بشماره 315015 مورخ 96/12/27 با زیربناي 661.72مترمربع در 
..4واحد مسکونی دریافت نموده است

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري  بوده حالیه براساس نقشه برداري ارائه داراي افزایش 
:بنا درهمنکف وطبقات بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا درهمکف بسطح 12.70مترمربع (باتوجه به کسر سایه کنسول براساس ضوابط -1
جاري)

افزایش بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 34.39 مترمربع که جمعآ  بسطح  137.56 -2
 مترمربع

کاهش در زیرشیروانی بسطح 29.89 مترمربع -3
کاهش راه پله وافزدون به بناي مفید درهمکف بسطح 6.73 مترمربع-4

کاهش راه پله وافزدون به بناي مفید درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 6.73 مترمربع که -5
جمعآ بسطح 28.04 مترمربع

رعایت پارکینگ میگردد لذا درصورت آماده سازي پیلوت در هنگام پایانکار و امتحان -6
...عملی قابل به بررسی پارکینگ ها خواهد بود

..مشمول نما ومنظر میگردد-7
 کسري فضاي سبز بمقدار 18.11 مترمربع-8
کسري فضاي باز بمقدار 41.29مترمربع-9

//...مراتب جهت صدور عدم خالفی  و دستور مقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سرویس بهداشتی در حیاط بااعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 4080000(چهار میلیون و  هشتاد هزار ) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 3.4  1
 

1200000  , 1387 احداث بناي جداساز 1397/05/06 1/97/24798 تجدید 
نظر

گلسار 192  
پنجم

1-1-10296-87-1-0-0 151
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و با توجه به عدم اعتراض ذینفع  رأي بدوي عیناً تأئید می گردد.

جریمه 25.31  1.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در حال بهره برداري داراي پروانه مسکونی 
به شماره 8 مورخ 84/03/25 به  صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با 
زیر بناي  523.80 مترمربع می باشد که یک مرحله از بابت اضافه بنا در همکف بسطح 1.50 
متر مربع و  در مجموع سه طبقه بسطح 31.50 مترمربع داراي راي جریمه از کمیسیون ماده 
صد می باشد و تاکنون عدم خالف دریافت ننموده اند حالیه برابر نقشه برداري وضع موجود 

: مجددا داراي مغایرت هاي ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 5.84 مترمربع -1

 احداث سرویس جداساز بسطح 3.40 مترمربع در انتهاي حیاط-2
 کاهش بنا در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 5.28 مترمربع-3

 احداث راه پله تا بام 15.34 مترمربع-4
احداث سرویس بهداشتی در سقف آخر  بسطح 4.13 مترمربع-5

ضمنا مالک اقدام به تبدیل غیر مجاز بام شیروانی به تراسی نموده بود که طی بازدید -6
. مجدد راسا نسبت به اصالح آن اقدام نموده اند

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 704390400(هفتصد و  چهار میلیون و  سیصد و  نود هزار و  
چهارصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 104.82  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه به شماره 71 مورخ 1396/06/27به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  با زیر بناي 

کل 831.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این 
:مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 8.87 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 90.68 مترمربع ( هر طبقه 22.67  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.32  -3

مترمربع  ( هر طبقه به سطح 1.08مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 0.22 مترمربع که با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5  -4

.مترمربع داراي مازاد تراکم به سطح 0.95 مترمربع می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

152
0

با توجه به نامه شماره ش ر - 79680 مورخ 1397/04/30 شهرداري مبنی بر سهو قلم 
در درج مبلغ جریمه در راي شماره 1/97/24461 مورخ 1397/04/12 صادره از ناحیه 

این کمیسیون با توجه به مفاد نامه و مالحظه ارقام محاسبه شده در سوابق ضمن 
پذیرش به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ جریمه در بند یک راي 

بدوي فوق االشاره از مبلغ 2/122/000/000 ریال به مبلغ 212200000(دویست و  دوازده 
میلیون و  دویست هزار ) ریال با حفظ مفاد سایر مندرجات در راي قبلی اصالح 

میگردد . ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است.

جریمه 292.94  0
 

126563  , 1380
 , 1384
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه طبق سند مالکیت  مفروزي بصورت ششدانگ یکباب مغازه دو 
دهنه به مساحت 400.90 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب مغازه و یک انبار 
کاالي سرپوشیده و دوباب انباري در محل موجود می باشد..سال وقوع تخلف انبار کاالي  

.سرپوشیده بر اساس فیش برق  ، سال 1384 می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/11/02 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 0.90 

.مترمربع از حد شمال در تعریض می باشد
با توجه به راي کمیسیون ماده صد مورخ 1380/04/28 متقاضی از بابت یک باب مغازه 

دودهنه  به سطح 45 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد  مبنی بر صدور جریمه می باشد 
:فلذا حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف به شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمان ساز تجاري از بابت مغازه به مساحت 4.47 مترمربع با قدمت سال  -1
1380 .

. احداث انبار کاالي سرپوشیده به مساحت 228.95 مترمربع با قدمت سال 1384 -2
 .احداث دو باب انباري به مساحت 9.52 مترمربع با قدمت سال 1384 -3

از بابت اعیانات جدید احداثی   ( M121 ) با توجه به کاربري زمین در طرف تفصیلی جدید -4
.با قدمت سال 1384 ، دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

152
1

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی ، در 
خصوص توسعه انباري در زیر شیروانی با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان  (960000 ریال ) راي به اخذ جریمه به مبلغ 12,201,600(دوازده میلیون و  
دویست و  یک هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 12.71  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در مرحله نازك کاري که داراي پروانه احداث بناي 
مرحله اول به شماره 96 مورخ 1395/11/18 و به صورت 3 طبقه مسکونی در 3 واحد بر روي 

.پیلوت و به مساحت کلی 492.99 مترمربع صادر شده  است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت انباري باالي 5 متر مربع در زیر 

شیروانی به مساحت 12.71 مترمربع می باشد
..کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

152
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در توسعه تجاري از یکباب 
به سه باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره  72705مورخ 97/04/22

 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ3,410,400,000 
ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 682,080,000(ششصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هشتاد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 42.63  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/05/02 1/97/24813 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
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خیابان 13 
 آبان
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3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري پنج قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
525,000,000(پانصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 125  1.25
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي رأي کمیسیون ماده 5 و  پروانه به شماره 392
مورخ 1393/12/28به صورت 3 طبقه روي مغازه شامل 3 واحد مسکونی و یک باب تجاري 

کالً با زیر بناي 450.38مترمربع وگواهی عدم خالف بشماره 183883 مورخ 1394/07/15 با 
زیربناي 449.82 می باشد  . حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري 
ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
 کاهش بنا در همکف بسطح 2.22 مترمربع

 کاهش بنا در مجموع طبقات اول تا سوم 0.21 مترمربع
 کاهش راه پله تا بام  بسطح 3.24 مترمربع

توسعه بناي تجاري با توجه به احداث دو باب مغازه دیگر بصورت تبدیل پیلوت به تجاري 
بسطح 42.63 مترمربع   (بنا براین مغازه از یک باب به سه باب افزایش یافته است .)

با توجه به ضوابط پروانه و تامین یک باب پارکینگ تعداد 2 واحد کسري پارکینگ  مسکونی 
و 3  واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت که با توجه به توسعه تجاري کال تجاري 

.  محاسبه شده است
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
حالیه برابر راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد (24813-97/05/02)از بابت توسعه بناي 

تجاري و افزایش واحد تجاري از یک به سه باب و 5 قطعه کسري پارکینگ محکوم به 
 . پرداخت جریمه گردیده اند  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

152
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 116250000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/20 1/97/24814 بدوي گلسار بلوار  
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 450,445,500(چهارصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج 

هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.58  2.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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1-1-10422-1-1-0-0 152
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

798,792,500(هفتصد و  نود و  هشت میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار و  پانصد)   
ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 93.7  2.75
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 630 مورخ 
86/10/1 بصورت 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی بوده که قبالً در حد سقف طبقه اول داراي 

:سوابق به شرح زیر می باشد
افزایش بناي مازاد بر تراکم در همکف بسطح 33.14 متر مربع که از این مقدار بسطح 6.8  -1

.متر مربع تجاوز به 2 متر حیاط خلوت می باشد
افزایش بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول بسطح 18.56 متر مربع که از مقدار فوق بسطح  -2

.6.8 متر مربع تجاوز به 2 متر حیاط خلوت بوده است
عدم رعایت 60 درصد طول زمین به عمق 2.08 متر -3

از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 91/3/28 بوده که داراي سوابق پرداختی و 
اخذ گواهی عدم خالف به شماره 115196 مورخ 93/12/28 می باشد. حالیه عملیات 

ساختمانی به اتمام  رسیده است. به استناد نقشه برداري  تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي 
:تخلفات و مغایرت هاي جدید نسبت به آخرین مجوز به شرح زیر می باشد

تبدیل پیلوت به سوئیت مسکونی بسطح 38.53 متر مربع -1
احداث بنا بصورت توسعه پیلوت در حیاط خلوت بسطح 3.46 متر مربع که در شرایط  -2

اخیر داراي پاسیو به صورت ذوزنقه اي با حداقل بعد 3 متر و حداقل سطح 12 متر مربع می 
.باشد که ساق هاي ذوزنقه 5.86 و 3.72 متر می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 22.59 متر مربع-3
احداث یک طبقه مازاد بسطح 93.70 متر مربع -4

با توجه به اجراي شناژ بین دو ستون و کفسازي جهت رعایت حداقل ابعاد پاسیو با  -5
اجراي دیوارگذاري محیطی عقب تر از شناژ اصلی، قسمتی از کفسازي در طبقات بصورت 
غیر استفاده مطابق نقشه هاي ارائه شده  رها گردیده که بدلیل غیر قابل استفاده بودن در 

.مساحت طبقات لحاظ نگردید
تراس طبقات اول و دوم قبالً به سمت همسایه اشرافیت داشته که مالک در محل هایی  -6
که کمتر از 2 متر تا دیوار ملک مجاور فاصله دارد، اقدام به ایجاد پوشش با مصالح چوب 

.نموده که در شرایط اخیر اشرافیت ندارد
ضمناً با توجه به اینکه حد غرب متصل به حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه می باشد  -7

مالک نسبت به احداث درب نفر رو در حد غرب و درب سواره رو در حد جنوب  جهت تامین 
یک واحد پارکینگ اقدام نموده است و با توجه افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 1 واحد 

به 4 واحد (با توجه به ضوابط قدیم) 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده  و داراي یک واحد 
 .کسري پارکینگ می باشد

الزم بذکر است که در پروانه صادره با توجه به نامه معاونت محترم معماري و شهرسازي به 
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شماره ب/33/7161 مورخ 86/6/21 پالك ثبتی فوق فاقد معبر عمومی بوده و فقط راه عبور 
پیاده از حریم رودخانه دارد و با توجه به مدارك موجود در پرونده در این خصوص مکاتبات 

مکرري با معاونت شهرسازي و اداره حقوقی صورت پذیرفته ( مدارك به پیوست و در پرونده 
فنی می باشد) که در نهایت متقاضی درخواست نموده که از راس بخش جنوبی زمین که در 

نقطه صفر قرار دارد به اندازه مدخل عبوري خودرو از زمین خود عقب نشینی کرده تا معبري 
جهت ورود و خروج خودرو داشته باشد که مشاور حقوقی بیان داشته که چنانچه با عقب 

نشینی و ایجاد فضاي الزم براي دسترسی به شارع عام با ضوابط شهرسازي مغایرت نداشته 
باشد صدور پروانه با رعایت حریم رودخانه و عقب نشینی بالمانع است. حالیه مالک  در حد 
جنوب اقدام به بازگشایی درب سواره رو نمودهو درب نفر رو به حد غرب منتقل گردیده و 
متصل به حریم فضاي سبز رودخانه می باشد. ضمناً  در سوابق سیستمی نیز به نامه شماره 
ش ر 1393-77138 مورخ 1393/12/16اشاره شده است که درآن اعالم داشته تخصیص 

قطعه تفکیکی پارکینگ در هنگام گواهی پایانکار بدلیل عدم دسترسی موصوف براي تامین 
فضاي پارکینگ در همکف امکان پذیر نبوده لکن تا زمانی که شهرداري طرح اجرایی براي 
حریم رودخانه نداشته باشد نصب درب ورودي با عرض حداکثر سه متر در حد غرب پالك 

فوق مشروط به ذکر موضوع عدم ایجاد حق عبور سواره در متن پایانکار بالمانع اعالم 
گردیده است. (ضمناً اصل نامه فوق رویت نشده است و فقط در توضیحات گزارشات قبلی 

آمده است.). الزم بذکر است طرح اجرایی حریم رودخانه در محل به گونه اي اجرا شده است 
که براي مسیر عبور سواره و پیاده خللی ایجاد نمی کند. ضمناً در نقشه هاي پروانه موجود 

در پرونده فنی یک واحد پارکینگ در همکف  نشان داده شده است اما محل درب عبور 
.مشخص نمی باشد

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد نامه شماره 217344 مورخ 96/10/27 معاونت شهرسازي و معماري که در ان اشاره 

شده  مطابق مفاد نامه شماره ش ر - 77138-1393 مورخ 93/12/16 و با لحاظ شرایط 
مندرج در نامه مذکور براي دروازه منتقل شده از حد غرب به حد جنوب و ذکر مفاد آن نامه 

.در پایانکار اقدام گردد
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حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 73581 
مورخ 1397/04/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد 

تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 
مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
34/07 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 105617000(یکصد و  پنج میلیون و  

ششصد و  هفده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 34.07  1
 

3100000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/05/09 1/97/24816 بدوي جاده انزلی  
روبروي 

پمپ بنزین 
انتهاي کوي 

کشاورز 
 انتهاي رز 1

1-1-10281-69-1-0-0 152
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین به 
مساحت 162مترمربع می باشد که مالک بدون مجوز اقدام به احداث اعیان برابر نقشه 
معماري ارائه شده به سطح 34.07 مترمربع (کال در حد تراکم) با قدمت سال 95 نموده 
است.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می 

***باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/03/05 به سطح 8.96 مترمربع در تعریض معبر 10
 متري میباشد.مراتب باتوجه به درخواست مجوز حفاري گاز جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 2,323,977,600(دو میلیارد و  سیصد و  بیست و  سه میلیون و  نهصد و 
 هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 345.83  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 1/97/24838 تجدید 
نظر

خیابان  
سعدي  
کوچه 

پورنقشیان 
نبش بن 

بست 
 نوروزي

1-2-10315-110-1-0-0 152
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 110,796,000(یکصد و  ده میلیون و  هفتصد و  نود و  

شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد. و در خصوص عقب نشینی  
مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 329.75  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  ساختمان احداثی خالفساز با پوشش 100% به 
صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي کل 675.58 مترمربع که با توجه به ضوابط 
طرح تفصیلی جدید داراي 2 طبقه مازاد می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 127.19 مترمربع ( 92.12 در حد تراکم و 35.07 خارج تراکم  -

(
احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 254.38 مترمربع (هر طبقه 127.19  -

مترمربع) ( 79.21 در حد تراکم و 47.98  خارج تراکم )
احداث 2 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 254.38  -

مترمربع (هر طبقه 127.19 مترمربع)
احداث زیر شیروانی شامل 4 باب انباري به سطح 39.63 مترمربع -

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي مورخ 1397/03/01 مبنی بر تخریب بنا می 
.باشد

*********************************************************
**************************

الزم به توضیح است برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري و کروکی ارائه شده ( پیوست )، 
مساحت زمین فوق ابتدا 154.24 مترمربع بوده و مقدار 27.24 مترمربع هنگام ساخت در 

.تعریض قرار گرفته و سطح اشغال فعلی به سطح 127 مترمربع می باشد
حالیه  برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1396/11/25 به سطح 4.92 مترمربع جهت رعایت پخ 

.2 گذر ( حد شمال و حد جنوب ) از اعیان احداثی فوق در تعریض قرار دارد
الزم به ذکر است برابر نامه معاونت محترم شهرسازي به شماره ش ر - 266725 - 1396 

مورخ 1396/12/28 ، به دلیل اینکه مساحت قبل عقب نشینی ملک فوق بیش از 150 
واقع شده در نتیجه یک طبقه مازاد تعلق می گیرد و به  R121 مترمربع بوده و در کاربري
استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي تخلف جدید به شرح ذیل می 

:باشد
احداث بنا در همکف به سطح 127.19 مترمربع ( 92.12 در حد تراکم و 35.07 خارج تراکم  -

(
احداث بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 381.57 مترمربع (هر طبقه 127.19  -

مترمربع) ( 79.21 در حد تراکم و 47.98  خارج تراکم )
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم به سطح 127.19 مترمربع -

احداث زیر شیروانی شامل 4 باب انباري به سطح 39.63 مترمربع -
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مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/04/17و صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در توسعه تجاري(تبدیل 
یکباب مغازه به دو باب)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 74521 

مورخ 97/4/24(ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ1,000.000.000ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 

قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 200,000,000(دویست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 50.1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/05/02 1/97/24840 بدوي خ سعدي  
کوچه 

هجدهم بن 
بست 17 
شهریور

1-2-10309-14-1-0-0 152
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 

قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده  باستناد مدارك موجود در پرونده،تخلف مالک در احداث بناي 
مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و 
باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 169,142,400(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  یکصد و  چهل و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.56  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول تجاري - مسکونی  بشماره 
181-1395/12/28  بصورت 3 طبقه روي پیلوت و یک باب مغازه در2  واحد مسکونی و 

انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 442.11 مترمربع می باشد. در مرحله اجراي فنداسیون 
(اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  همکف با اضافه بناي 11 مترمربع داراي سوابق 

در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند و در مرحله 
:  سفتکاري داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.76 مترمربع همچنین ضمن کاهش سطح  -1
 تجاري افزایش واحد هاي تجاري از یک به دو باب

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 11.22 مترمربع (هر طبقه 3.74 مترمربع) -2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 6.91 مترمربع ضمنا سطح 0.24 مترمربع مازاد بر تراکم  -3

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.28 مترمربع و در  -4

طبقات بسطح 12.15 مترمربع (هر طبقه 4.05 مترمربع )
 . یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد -5

. رعایت پارکینگ مسکونی می گردد -6
.با توجه به ارتفاع 2 متر رعایت نفررو در حد شمال می گردد -7

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -8
*******************************

حالیه عملیات ساختمانی  به اتمام  رسیده است و مالک مبادرت به افزایش واحد از 2 به سه 
واحد نموده که مشمول 79.60 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد می گردد . رعایت پارکینگ 

.مسکونی گردیده است . مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف و دستور تقدیم می گردد

152
7

با توجه به محتویات پرونده ضروریست جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی 
مالک ، شهرداري مجددا به مالک ابالغ واقعی و نتیجه را با گزارش تکمیلی جهت 

اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نمایند .

سایر 80  0
 

225000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 1/97/24867 بدوي خ شهید 
نوروزي- 

کوچه 
سیزدهم

1-1-10647-35-1-0-0 152
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسند مالکیت مفروزي سال 84 ششدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت 
275.37مترمربع که داراي دو اعیان مجزا درمحوطه با مساحت هاي 72.42 مترمربع و 

104.64 مترمربع و سرویس بهداشتی در محوطه بسطح 7.37 مترمربع که با مصالح بلوکی و 
..با قدمت سال 92 و 62 براي هرکدام از اعیان موجود میباشد

حالیه براساس ضوابط جاري و طرح تفصیلی  سطح اشغال مجاز 65 درصد بوده ....سطح 
    اشغال مورد استفاده  بمقدار 71.16 درصد

که ازاین مقدار بسطح 168.46 مترمربع داخل تراکم ومقدار15.97مترمربع خارج تراکم که با 
توجه به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی لذا داراي دو واحد کسري پارکینگ 

..تعلق میگردد
الزم بذکراست  ملک مذکور بصورت غیابی با گزارش ناحیه داراي سوابق ارسال به کمیسیون 
ماده صد و داراي راي بدوي بشماره 27262 مورخ 97/09/24 و 28212 مورخ97/11/02 مبنی 

بر تخریب بنا و با دو کد نوسازي مختلف داشته است..که با توجه به ملک مذکور داراي کد 
..نوسازي صحیح بشماره 35-10647-1-1 بوده لذا شماره ملک 36  باطل میباشد

ضمنآ باستاد خط پروژه 12 مورخ98/05/13 به کوچه 10متري متصل و بمقدار 16/20 مترمربع 
از عرصه واعیان (( که ازاینمقدار بسطح 1.17مترمربع از اعیان بصورت  سرویس بهداشتی 

...ومابقی بسطح 15.03مترمربع عرصه  (حیاط) )) داراي عقب نشینی میباشد
...حالیه مالک درخواست استعالم دفترخانه رادارند

 ضمنا با توجه به استعالم دبیرخانه
درخصوص کاربري (به عنوان مسکونی بهره برداري می شود یا تجاري هم دارد؟.) الزم 

و بصورت دو واحد مسکونی مورد بهره  (R111) بذکراست ملک مذکور داراي کاربري مسکونی
..برداري میباشد

/. .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

152
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي یاسر خدابخشی و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 65/76 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

541884000(پانصد و  چهل و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 65.76  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/24869 بدوي 0-0-1-22-10004-1-1 گلسار 91  152
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 173 مورخ 
1395/12/25 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

.زیربناي 934/25 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 8/31 متر مربع داراي رأي کمیسیون 

.تجدید نظر بشماره 1/96/21302 مورخ 1396/08/10 و پرونده در واحد خالف میباشند
: همچنین در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم بابت

اضافه بنا در همکف بمساحت 13/68 متر مربع (بمساحت 2/65 متر مربع در حد شمال (در -1
محوطه 2 متر حیاط خلوت) و بمساحت 12/80 متر مربع در حد جنوب بصورت احداث 

سایبان (همکن با سازه اصلی) جهت تأمین پارکینگ میباشد.)
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 141/28 متر مربع (هر طبقه 35/32 متر مربع)-2

توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور در هر طبقه بمساحت 12/80 متر مربع بصورت 
.احداث کنسول در محوطه (حیاط حد جنوب) میباشد

الزم به ذکر است که با توجه به عدم مراجعه مالک در زمان تعیین شده جهت اخذ پروانه 
مرحله دوم زیربناي مجاز پروانه در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 567/88 متر مربع به 

.کمیسیون اعالم میگردد
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 22/60 متر مربع -3

(هر طبقه 4/52 متر مربع)
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/22976 مورخ 1397/02/29 و پرونده در 

.واحد خالف میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به سوابق بصورت

اضافه بناي همزمانساز در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 2/71 متر مربع-1
اضافه بناي همزمانساز در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 11/12 متر مربع (هر طبقه 2/78 متر -2

مربع )
 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 38/10 متر مربع-3

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 6/3 -4
متر مربع (هر طبقه 1/26 متر مربع) و در طبقه پنجم بمساحت 5/78 متر مربع

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/75 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5
مربع در زیرشیروانی

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) *******

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدعلی حقدوست موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 160.91 مترمربع 

با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1432099000(یک میلیارد و  چهارصد و  سی و  

دو میلیون و  نود و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 160.91  2.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 1/97/24871 بدوي گلسار-  
164 روبروي 
مسجدامام 

 رضا

1-1-10424-43-1-0-0 15
30

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 356,000,000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 212.63 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.75 ارزش معامالتی 

بمبلغ567,722,100(پانصد و  شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و  دو هزار و  
یکصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 212.63  0.75
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 46 مورخ 84/3/1 بصورت 4/5 طبقه روي زیر زمین و فاقد اعتبار 
بوده که مجددا اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده که  به شماره 3 مورخ 1393/02/13 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت و زیر زمین با زیر بنا 854.56 متر مربع و همچنین گواهی عدم 

خالف در مرحله اتمام فونداسیون به شماره 169887 مورخ 1393/05/12صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج 
:از عمق 60% برابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 0.25 مترمربع -
تبدیل پیلوت در همکف به 1 واحد مسکونی به سطح 122.05 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 34.72 مترمربع ( هر طبقه 8.68 مترمربع  -
(

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.34 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 0.71 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
2.84 متر مربع ( هر طبقه 0.71 متر مربع )

.با توجه به تبدیل همکف به مسکونی ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 212.63 متر مربع ( تبصره 7) -

برابر خط پروژه شماره 2-1 مورخ 1396/02/10 از عرصه به سطح 0.87 مترمربع از حد شرق 
.در تعریض بوده و همچنین ملک فوق خارج از حریم رودخانه قرار دارد

.ازبابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/05/27 می باشد
*********************************************************

*****************
الزم به توضیح است با توجه به افزایش سطح راه پله در نتیجه آیتم کاهش سطح راه پله 

نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.71 متر مربع و در 
طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.84 متر مربع ( هر طبقه 0.71 متر مربع ) حذف می 

.گردد
.مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

15
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 432,101,250(چهارصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  یک هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 79.65  1.75
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/05/20 1/97/24908 بدوي رشتیان  
-خیابان 
شهید 

مسیبی - 
اولین کوچه 

سمت 
راست- بن 

 بست

1-2-10234-61-1-0-0 15
31

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان در مرحله نازك کاري که داراي 
پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 237 مورخ 1395/12/28 و به صورت 2 طبقه بر روي 
پیلوت در دو واحد مسکونی به انضمام یک باب اتاق ( اطاق ورزشی در حد 35 % همکف  به 

.مساحت 22.35 مترمربع ) و به مساحت کلی 380.80 مترمربع صادر شده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفات در همکف و طبقات و به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 5.82 مترمربع -1

. توسعه بناي مسکونی از بابت تبدیل پیلوت به اطاق به مساحت 18.08 مترمربع -2
(( اطاق مذکور فقال فاقد سرویس بهداشتی و حمام می باشد. و اطاق فوق الذکر داراي پنجره 

به سمت شارع نیز می باشد که در نقشه هاي زمان پروانه وجود نداشته است.))
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.82 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.82 مترمربع -4

. اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 9.09 مترمربع -5
.داراي انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 3.74 مترمربع می باشد -6

داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش ان به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت  -7
31.28 مترمربع می باشد.( همکف به مساحت 8.96 مترمربع و طبقات  به مساحت 22.32 

مترمربع .( هر طبقه 11.16 مترمربع .))
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به اینکه در راي شماره �1/96/23275±�96/12/12 صادره از این کمیسیون ، 
تخلف ذکر شده در بند سوم راي مذکور به متراژ 76 مترمربع، حکم به پرداخت جریمه 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی صادر گردیده. با دقت در مفاد گزارش 
مالحظه می گردد مقدار 7.82 مترمربع تخلف مربوط به تبدیل پیلوت به تجاري، در 
بند دوم آن تعیین جریمه شده. با احتساب متراژ مذکور میزان تخلف مربوط به بند 

سوم ، 68.18 مترمربع می باشد در حالیکه در راي صادره به اشتباه 76 مترمربع 
مشمول جریمه قرار گرفته است لذا با اصالح متراژ تخلف  و ارزش معامالتی (K) بر 

اساس سال وقوع تخلف 1395 باتوجه به نامه اخیر صادره از شهرداري به شماره 
60720-97/4/4 جریمه آن 316,051,200(سیصد و  شانزده میلیون و  پنجاه و  یک 
هزار و  دویست) ریال می باشد. دادنامه فوق الذکر در این بخش اصالح می گردد.  

همچنین درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 420 مترمربع 
مندرج در راي بدوي با توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 
48-95/8/2 مبادرت به احداث بصورت 3.5 طبقه نموده است لذا اقدام نامبرده 

برخالف مدلول پروانه نبوده،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز نیست و به رد آن 
اظهار نظر میگردد.

جریمه 68.18  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 1/97/24911 اصالح
ي 

بدوي

سعدي ك  
  یوسف زاده

1-2-10312-4-1-0-0 15
32

 به استناد مدارك موجود در پرونده و با توجه به اصالح ارزش معامالتی (K) ،به استناد 
تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریبمندرج در 

دادنامه بدوي( 1.25 )برابر ارزش معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، عینا تایید 
و  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 210,000,000(دویست و  ده میلیون ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 50  1.25
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک دراحداث یک باب 
مغازه(تبدیل پیلوت)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 160/96 

مورخ 96/8/30 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ300.000.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 

موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 60,000,000

(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.82  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 48 مورخ 
1395/08/03 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

.با زیربناي 420/06 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 10/04 متر مربع-1
توسعه تجاري در همکف بمساحت 7/82 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به مغازه فاقد -2

بالکن
همچنین افزایش تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به دو واحد

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 48/12 متر مربع (هر طبقه 16/04 متر مربع)-3
توسعه زیرشیروانی بمساحت 10/02 متر مربع(احداث انباري بمساحت 7/66 متر مربع -4

-توسعه راه پله به بام بمساحت 2/36 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به سه واحد-5

.و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ (یکواحد مسکونی -یکواحد تجاري) دارند
الزم به ذکر است که در زمان پروانه عوارض یکواحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت شده 

.است
حالیه با توجه به نامه شماره 80289 کمیسیون ماده 100 فرم تحلیل با گزارش کارشناسی 

.مطابقت دارد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

15
32

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
افزایش تعداد مغازه از یک باب به دو باب به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 

یک پنجم مابه التفاوت ارزش سرقفل  تبدیل یک باب مغازه به دو باب با توجه به 
نظریه کارشناسی شماره 796766 مورخ 97.04.30معادل 218400000(دویست و  

هجده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 94.1  0
 

1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد 1397/05/06 1/97/24912 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
انتهاي خ  

179 

1-1-10438-4-1-0-0 15
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ملک فوق داراي پروانه تجاري مسکونی به شماره 65مورخ 91/3/16بصورت 4.5طبقه و زیر 
شیروانی بصورت انباري در 4واحد مسکونی و یکباب مغازه بابالکن مجاز و داراي راي 

کمیسیون ماده 5 با زیر بناي 801/85مترمربع صادر گردیده که از بابت افزایش بنا در حد 
:اجراي اسکلت و سربندي اقدام به تخلفات زیر نموده است

اضافه بنا در همکف بصورت تجاري به سطح 28/65مترمربع ضمنا بسطح 40/45مترمربع  -1
 بصورت تبدیل پیلوت به تجاري می باشد

توسعه بالکن تجاري بسطح28/80مترمربع که از این مقدار بسطح 23/05در حد 1/3 و  -2
 5/75مترمربع خارج از1/3می باشد

 کاهش سطح مسکونی در طبقه اول بسطح 40/45 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم به سطح 85/95 مترمربع-4

حداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 182مترمربع بصورت حذف و تبدیل زیر -5
.شیروانی به یک طبقه مازاد

 اضافه بناي زیرشیروانی بصورت انباري بسطح 14/50مترمربع -6
بناي خارج تراکم به جهت برگشت 5% تشویقی آسانسور سطح 12/95مترمربع با توجه به  -7

. تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد
 کسري پارکینگ تجاري 2واحد -8

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 واحد مسکونی-9
افزایش تعداد مغازه از یکباب به دو باب ضمنا چون مغازه هاي همکف هنوز کامل -10

دیوارچینی نشده محاسبات براساس نقشه هاي ارائه شده می باشد و هرگونه تغییرات قابل 
.بررسی می باشد

برابر رأي کمیسیون ماده صد در همکف و طبقات 1تا4 و زیرشیروانی محکوم به پرداخت  
.جریمه و از بابت طبقه مازاد و بالکن و مغازه رأي تخریب و اعاده به وضع سابق می باشد

مجددا با توجه به اعتراض مالک و ارجاع پرونده به دیوان برابر راي کمیسیون تجدید نظر 
مورخ 94/10/22  به پیوست ، راي جریمه بابت تجاري و طبقه مازاد صادر نموده اند . عملیات 

 . ساختمانی به اتمام رسیده است
*-*-*-*-*-/*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***///*******/*

حال باتوجه به گزارش فوق در بند 10 در خصوص افزایش تعداد مغازه ها از یک به دو واحد 
هیچ رایی از کمیسیون ماده صد بابت آن صادر نشده است  مراتب جهت اصالح راي و  صدور 

. دستور تقدیم می گردد

15
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی پنجم و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 4,064,558,400(چهار میلیارد و  شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  
پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 403.23  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/16 1/97/24916 بدوي گلسار 104 
م 

شهیدباستان
 ي

1-1-10058-162-1-0-0 15
34

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/241 مورخ  96/12/26 با زیر بناي کل  915.8 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام سقف اول از بابت 

افزایش بنا در همکف بسطح 79 متر مربع (ضمن حذف سایبان) داراي راي تجدي نظر مورخ 
97/4/12 مبنی بر جریمه نقدي بوده است. عملیات ساختمانی درمرحله نازك کاري میباشد. 

:تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 79.17 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

.پارکینگ) که از یان مقدار بسطح 79 متر مربع داراي سوابق می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی پنجم جمعاً به سطح 395.85 مترمربع (  -2

هر طبقه 79.17 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 7.21 متر مربع که از این مقدار  بسطح 0.72 متر مربع مشمول  -3

.عوارض درآمدي از بابت انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
تعداد واحد ها از 6 واحد به 5 واحد مسکونی کاهش یافته که با توجه به اینکه مساحت  -4

مفید واحد ها بزرگتر از 180 متر مربع می باشد لذا هر واحد مسکونی نیاز به 2 واحد 
پارکینگ داشته که در نتیجه 10 واحد پارکینک تامین گردیده و با توجه به افزایش عرض 

درب  خودرو از 3 متر به 4 متر داراي 3 واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش عرض 
.درب می باشد

.داراي کسري فضاي باز و کسري  فضاي سبز می باشد -5
.درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور  دستور تقدیم می گردد

***.عملیات به اتمام رسیده است ****
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 416,976,000(چهارصد و  شانزده میلیون و  نهصد و  هفتاد و  

شش هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 49.64  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/24925 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن   

کوچه 179 
بن بست الیا 

انتهاي 
کوچه

1-1-10437-43-1-0-0 15
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی مر حله اي شماره 113 
مورخ 1395/12/01 بصورت  3 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی   با زیربناي 

448.09متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد نازك  کاري 
است برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 12.14متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول  و دوم و سوم بمساحت 36.42 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود  -2
 12.14 متر مربع )

مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به بناي مفید در طبقات اول و دوم  -3
وسوم بسطح 1.08 متر مربع (هر طبقه 0.36متر مربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.25 متر مربع -4

رعایت پارکینگ میگردد درخواست مجوز حفاري آسفالت قدیم بطول 5متر جهت نصب 
.انشعاب آب   را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب1.25) جریمه بمبلغ 301,056,000(سیصد و  یک میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 71.68  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/24931 تجدید 
نظر

استاد سرا  
10متري 

طالقاي بن 
بست شاد

1-2-10016-125-1-0-0 15
36

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 158مورخ 96/10/21 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 762.37 مترمربع میباشد، مورخ 96/12/20 
پروانه مرحله دوم صادر گردیده است.حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول 

:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 17.92 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 53.76 مترمربع (هر طبقه 17.92 مترمربع) -2
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

15
36

در خصوص مفاد بند 4 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 156.19  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/24932 تجدید 
نظر

شهید 
بهشتی  20 
متري بن 
بست سینا

1-1-10278-20-1-0-0 15
37

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 100  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.  

جریمه 83.86  0
 

3360000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز

در خصوص اعتراض آقاي رسول یوسفی نسبت به راي شماره 1.97.24249 مورخ 
97.3.19  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 168.6 مترمربع به مبلغ  1120800000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست میلیون 
و  هشتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 168.6  2
 

3360000  , 1395 احداث راه پله به بام

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 515 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 785/6 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بناي مسکونی در همکف با احتساب سایبان بمساحت 35/22 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از پیلوت به 4 باب مغازه فاقد بالکن بمساحت 62/74 متر مربع همچنین -2
احداث تجاري در محوطه در حد شمال و جنوب بمساحت 21/12 متر مربع با ارتفاع حدود 

2/85 متر
(الزم به ذکر است که مجموع مساحت واحد هاي تجاري (4 واحد) 83/86 متر مربع 

 میباشد.)
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 129/68 متر مربع (هر طبقه 32/42 متر مربع)-3

توسعه راه پله به بام بمساحت 1/16 متر مربع-4
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/54 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند
اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 156/19 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
.تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-6

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

15
37

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ319,774,000(سیصد و  نوزده 
میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 122.99  2
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 1/97/24935 بدوي گلسار بلوار  
گیالن خ 

192  

1-1-10437-9-1-0-0 15
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد(طبقه سوم) راي به جریمه به مبلغ433,257,500(چهارصد و  

سی و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 133.31  2.5
 

1300000  , 1388 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/05/23 1/97/24935 بدوي گلسار بلوار  
گیالن خ 

192  

1-1-10437-9-1-0-0 15
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه  شماره 653 مورخ 1387/11/21 بصورت ساختمان 2/5 
طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 304 متر مربع صادر 

 .گردیده که تاکنون تمدید نگردیده (فاقد اعتبار) و عملیات اجرایی به اتمام رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیرگزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 39/63 متر مربع-1

توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور بمساحت 4/80 متر مربع مربوط به احداث بخشی 
.از انباري هاي شماره 3 و 4 در حیاط میباشد

بناي خارج از تراکم بمساحت 2/62 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در -2
همکف

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 33/43 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 47/31 متر مربع (از این مقدار بمیزان 13/88 متر مربع -4

مربوط به احداث کنسول غیر مجاز در حد غرب بسمت شارع)
طبقه سوم بمساحت 133/31 متر مربع بعنوان طبقه مازاد (از این مقدار بمیزان 13/88 -5

متر مربع مربوط به احداث کنسول غیر مجاز در حد غرب بسمت شارع)
طبق چهارم بمساحت 138/09 متر مربع بعنوان طبقه مازاد (از این مقدار بمیزان 18/66 -6

متر مربع مربوط به احداث کنسول غیر مجاز در حد غرب بسمت شارع )
توضیح اینکه در طبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 10/41 متر مربع 

.میباشند
.همچنین فاقد راه پله به بام میباشند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد-6
.کسري پارکینگ ندارند

(تعداد 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که تأمین میگردد و در خصوص تعداد پارکینگ هاي 
مازاد در زمان پایانکار اعالم نظر میگردد.)

الزم به ذکر است که نقشه هاي پروانه فاقد آسانسور بوده ولی وضع موجود آسانسور اجرا 
.گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

15
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 263418 مورخ 96/12/24 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 12.000.000 ریال تعیین و 

براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2400000(دو 
میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12.32  0
 

329063  , 1384 تبدیل انباري به مغازه 1397/05/09 1/97/24941 بدوي خمسه بازار  
کوي امید 
مرادیان

1-1-10332-8-1-0-0 15
39

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

خارج تراکم ، به مبلغ  877250(هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  دویست و  پنجاه) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31.9  0.5
 

55000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل 

تراکم، به مبلغ  353925(سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  نهصد و  بیست و  پنج) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.35  0.1
 

55000  , 1356 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت مفروزي سال 77 ششدانگ یکبابخانه ومحوطه 
بمساحت 128.70 مترمربع که داراي اعیان فاقد مجوزبه مساحت 74مترمربع و انباري بسطح 

7.18 مترمربع و سرویس بهداشتی درمحوطه بسطح 15.07 مترمربع باقدمت سال 1356 و 
یک باب مغازه آرایشگري زنانه  بمساحت 12.32مترمربع  باقدمت حدودسال 1384 با اسکلت 

..بلوکی  که مقدار 64.35 مترمربع داخل تراکم و مقدار 31.90 مترمربع خارج تراکم میباشد
..ضمنآ با توجه به قدمت بنا ضوابط پارکینگی تعلق نمیگردد

.مغازه داراي تابلو به ابعاد 1*1.8 متر میباشد
الزم بذکر است  خط پروژه 13 مورخ 96/11/25 درحد شمالی وجنوبی بمقدار 21.53 مترمربع 

از عرصه واعیان ( که ازاین مقدار بسطح 13.03مترمربع از اعیان مسکونی و مقدار 3.30 
...مترمربع از اعیان تجاري ) درتعریض میباشد

..باتوجه به قدمت بنا ضوابط پارکینگ تعلق نمیگردد
/.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

15
39

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 175,660,800(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  
شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.14  2
 

3360000  , 1397 احداث بارانداز در حیاط 1397/05/09 1/97/24944 بدوي خ معلم  
انتهاي 

حسین آباد 
16متري 
 علی تنها

1-2-10271-25-1-0-0 154
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  496 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1298.33 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.26 مترمربع ( ضمن  کاهش سایبان  -1

بسطح 1.26 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 5 مترمربع ( هر  -2

طبقه 1.25 متر مربع)
.داراي اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 1.17 متر مربع در طبقه پنجم می باشد -3

با توجه به اینکه طبقه سوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا  -4
مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (82.62متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقه سوم ( 
7.88 متر مربع) بسطح 74.74 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می 

.گردد
در هنگام صدور پروانه به سطح 36.7 متر مربع در همکف و بسطح 174.49 متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به اینکه از 5 درصد زیر بناي مجاز 
.پروانه کمتر بوده جز خالف محسوب نمی باشد

تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته  و داراي دو واحد کسري  -6
.پارکینگ می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 4.26 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 

20.55 مترمربع ( هر طبقه 2.58 متر مربع )
از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و دریافت راي 

کمیسیون ماده صدبشماره 1/96/20450مورخ96/04/27  وسوابق پرداخت تخالفت در واحد 
.محترم خالف  میباشد

 =============
=======

حالیه مالک مبادرت به احداث سایبان درمحوطه حیاط بسطح 26.14 مترمربع با سازه فلزي 
غیر همگن با ساختمان و متصل جهت تامین دو واحد کسري پارکینگ را نموده  که با توجه 
به نقشه هاي معماري پیوست درصورت تائید باراندازهاي در محوطه درکمیسیون ماده صد  

..کسري دو واحد پارکینگ منتفی خواهد شد

154
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



الزم بذکراست با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگی مازاد برخالف مدلول وضوابط پروانه 
..صادره داراي یک واحد کسري پارکینگ عوارض درامدي تعلق میگردد

/...مراتب جهت ارسال مجدد به کمیسیون ماده صد  و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 72,927,500(هفتاد و  دو میلیون و  نهصد و  بیست و  هفت هزار و  پانصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.41  2.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/24948 بدوي انتهاي  
شهرك 
بهشتی 
جنب 

زمینهاي 
 احمد پناه

1-1-10494-34-1-0-0 154
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث  طبق پروانه  ساختمانی  شماره 454 
مورخ 1394/12/27 و تمدید پروانه مورخ 1395/11/23 با  رعایت دو متر عقب سازي در 

طبقه پنجم  بصورت پتج طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 1764.47 
متر مربع در 10واحد مسکونی صادر شده که  عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري  است 
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت زیربنائی و اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 

 60% بشرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در طبقه همکف بسطح حدود 1.22 متر مربع -1

کاهش  بنا در طبقات اول الی چهارم  بسطح حدود  4.88 متر مربع (هر طبقه حدود 1.22  -2
متر مربع )

 اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 9.29 متر مربع بدلیل عدم رعایت 2متر عقب سازي -3
اجراي انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 0.12 متر مربع  -4

رعایت پارکینگ می گردد .درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند مراتب جهت دستور 
.بعدي تقدیم میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي سیدیحیی جعفري محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث سایبان در محوطه 
حیاط به مساحت 43/29 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 9496744(نه میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار و  هفتصد و  چهل و  

چهار) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 43.29  1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 1/97/24961 بدوي بلوار قلی  
پور کوي 

حسینی بن 
طالم سه 

شنبه

1-1-10348-97-1-0-0 154
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت ششدانگ یکبابخانه بمساحت 257 مترمربع که مشتمل 
بر دوباب اعیان جدا از هم بمساحت هاي 54 و74 متري و سرویس بهداشتی جداساز که با 
وضع موجود داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 8972 مورخ78/11/21 درواحد محترم 

..خالف میباشد
که براساس نظریه واحد محترم خلف داراي سوابق پرداخت تخلفات مشروحه فوق الذکر 

..میباشد
لذا درخصوص احدئاث سایبان درمحوطه حیاط براساس نقشه برداري ارائه شده بمساحت 
..43.29 مترمربع با قدمت باالي 17سال هیچگونه سوابق و پرداخت تخلفی نداشته است
ضمنآ  برابر خط پروژه 12مورخ97/05/06(606) به کوچه 8متري و4متري بمقدار 36.81 

مترمربع از عرصه واعیان (که ازاین مقدار بسطح 20.13مترمربع ازاعیان ) داراي عقب نشینی 
... میباشد

...حالیه مالک درخواست استعالم دفترخانه رادارند
 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

154
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1209600000(یک میلیارد و  دویست و  نه میلیون و  ششصد 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 144  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 1/97/24972 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی - 
بلوك 

ساختمانی
62  گلستان 

2

1-1-10062-2-1-0-0 154
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 157
مورخ1396/10/21 به صورت 3 طبقه روي پیلوت درسه واحد مسکونی  با زیر بناي کل 

..475.40مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اجراي ستون وسقف طبقه چهارم بوده که مالک بر خالف مفاد 
پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات 1-3 ویک طبقه مازاد به 

:شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 17.69مترمربع-1

 افزایش بنا درطبقات 1-3هرکدام  بسطح 21.62 مترمربع که جمعآ بسطح 64.86مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاب مفید در همکف بسطح 0/49مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاب مفید درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 0/45مترمربع که -4
جمعآ بسطح 1.35 مترمربع

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 127.65 مترمربع-5
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-6

..رعایت پارکینگ میگردد-7
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

154
3

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري همکف و طبقه اول و تبدیل 
راهرو به واحد تجاري حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ  68140800(شصت و  هشت میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.76  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/23 1/97/25005 بدوي بلوار ش  
گمنام 

نرسیده به 
پل سیاه 
 اسطلخ

1-2-10145-861-1-0-0 154
4

با اجراي حکم تخریب و اعاده به وضع پروانه موضوع کسري پارکینگ، منتفی می 
گردد.

سایر 50  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 216 مورخ 
1395/12/28 و اصالح پروانه مورخ 1396/06/12بصورت ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) 

بهمراه بالکن در یکواحد تجاري با زیربناي 296/66 متر مربع صادر گردیده که عملیات 
اجرایی در حد نازك کاري بوده و پروانه مرحله دوم بشماره 314159  (در حد اتمام 

.فونداسیون)از شهرداري دریافت نموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 1/92 متر مربع-1
تبدیل پارکینگ به واحد تجاري بمساحت 25 متر مربع-2

تبدیل راهرو در همکف به واحد تجاري بمساحت 2/92 متر مربع-3
توسعه بناي تجاري در طبقه اول بمساحت 1/92 متر مربع-4

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري-5
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

154
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

189453600(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  
ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 37.59  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/05/20 1/97/25010 تجدید 
نظر

بوار انصاري 
- کوچه 

استاد معین 
- کوچه 

آرزو

1-1-10224-263-1-0-0 154
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی (ملک متشاکی) داراي پروانه مرحله اول بشماره 212  
مورخ 1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 633/75 

.مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
توضیح اینکه قبالv از بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 5/90 متر مربع ( در مرحله اتمام 

فنداسیون) با توجه به کمتر بودن میزان تخلف از 5 درصد زیر بناي مجاز با پرداخت جریمه 
.پروانه مرحله دوم  بشماره 315473 صادر گردیده است

حالیه مالک پالك حد شمال نسبت به احداث کنسول (سایبان) بعمق 1/20 متر بصورت 
سرتاسري معترض بوده و مدعی میباشند که موجب عدم نورگیري و اشرافیت به پالك خود 

.میباشند
الزم به ذکر است که در زمان پروانه سایبان نشان داده شده در نقشه ها جهت تأمین 
 پارکینگ بصورت سرتاسري نبوده ولی وضع موجود بصورت سرتاسري اجرا گردیده

: همچنین طبق نقشه برداري طبق نقشه برداري داراي
کاهش بنا در طبقات اول تا سوم بمساحت 0/06 متر مربع-1

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -2
10/56 متر مربع و طبقات بمساحت 27/03 متر مربع (هر طبقه 9/01 متر مربع)

کاهش مساحت راه پله به بام بمساحت 6/52 متر مربع همچنین حذف شیروانی-3
ضمناv ملک شاکی بصورت یکباب ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی (دوبلکس) با 

قدمت حدود 20 سال داراي بالمانع شماره 1/33/35507 مورخ 1386/07/30 از شهرداري و 
.فاقد خالف میباشند

.مراتب جهت دستو.رات بعدي تقدیم میگردد

154
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1099476000(یک میلیارد و  نود و  نه میلیون و  چهارصد و  
هفتاد و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 218.15  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/25015 تجدید 
نظر

طالقانی 
پارك 

نیکمرام 
 وحدت

1-2-10074-7-1-0-0 154
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 195 مورخ 1395/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

 با زیر بناي کل 705.73 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 311139 در مرحله اتمام 
فونداسیون با زیربناي 759.23 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 

کاري بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 
:شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 54.33 مترمربع ( به سطح 53.5 مترمربع داراي سوابق  -
پرداخت بوده و به سطح 0.83 مترمربع اضافه بناي جدید می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 217.32 مترمربع ( هر طبقه 54.33  -
مترمربع )

.زیر شیروانی به سطح 2.75 مترمربع کاهش یافته است
.تا این مرحله رعایت پارکینگ و فضاي سبز گردیده است

.ضمناً به سطح 20.98 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

154
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 2303280000(دو میلیارد و  سیصد و  سه میلیون و  دویست و  هشتاد 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 228.5  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/03 1/97/25029 تجدید 
نظر

چهار راه 
گلسار 

چهارراه 
گلسار  

بخت پسند

1-1-10227-12-1-0-0 154
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 51.9  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 29 مورخ 1396/05/08به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 540.52 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 317507 مورخ 1396/11/14 

در مرحله اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و 
تا این مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 16.04مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 187.32 مترمربع ( هر طبقه 46.83  -2
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 3.15 مترمربع و طبقات  -3
اول و دوم هرکدام به سطح 7.28 مترمربع و طبقات سوم و چهارم هرکدام به سطح 3.1 

مترمربع  ( جمع طبقات به سطح 20.76 مترمربع )
افزایش تعداد واحد از 6 به 8 . با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات سوم و چهارم از 1 -4

 به 2 افزایش یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 72.78 مترمربع بوده و مقدار 46.83 
مترمربع اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 25.95 مترمربع با عنوان افزایش 

.تعداد واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد
کاهش زیر شیروانی به سطح 11.29 مترمربع که با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از  -5

.5 مترمربع داراي مازاد تراکم به سطح 1.23 مترمربع می باشد
با توجه به افزایش درب پارکینگی و رعایت طول 5 متر پارك حاشیه اي ، ضمن تامین 2  -6

.عدد پارکینگ (6و7) مشمول عوارض درآمدي می باشد
.ضمناً پارکینگ شماره 5 به صورت تزاحمی با پارکینگ شماره 4 می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

154
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در 
مورد تراکم اعطایی به میزان 110/68 مترمربع با ضریب 1برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ 371,884,800(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 110.68  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/25031 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-190-1-0-0 154
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري و بازدید اعضاء کمیسیون از ملک 
مورد نظر و توجها به اینکه تبدیل پیلوت به 3 باب مغازه به مساحت 111/64 متر مربع 
بر خالف اصول شهرسازي و مغایر با مدلول پروانه می باشد لذا مستندا به تبصره یک 

ماده صد قانون شهرداري ها راي به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر و اعالم 
میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

111.64  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/25031 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-190-1-0-0 154
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حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به گزارش شهرداري و بازدید اعضاء کمیسیون 
از ملک مورد نظر ، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 

مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در زیرزمین و همکف و طبقات به مساحت 
434/94 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

3653496000(سه میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  نود و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 434.94  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
1 باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم 

میگردد ، ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري 3 باب پارکینگ دیگر به 
مساحت 75 متر مربع منتفی اعالم میگردد .

جریمه 100  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجها به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر و 
کاربري مختلط ملک و قدمت بنا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر 
کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی نظریه شماره 96/290 مورخ 
1396/12/23 به مبلغ 3/757/000/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی 

مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 37/57
 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 

کارشناس به بمبلغ 751400000(هفتصد و  پنجاه و  یک میلیون و  چهارصد هزار )   
ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 37.57  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام بتن ریزي سقف طبقه 
آخر  که داراي پروانه احداث بنا  به شماره  467 مورخ 1394/12/27 و بصورت 4  طبقه بر 

روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و به انضمام زیر زمین جهت تامین پارکینگ و زیرشیروانی ( 
انباري) و سایبان به مساحت 6.01 مترمربع و به مساحت کلی 870.05 مترمربع می باشد که 
حالیه با توجه به اینکه سایبان در اجراء حذف گردیده است حالیه با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي خالف خارج از تراکم و طول 60% و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي  در زیرزمین با پوشش 100%  به مساحت 87.10 مترمربع -1

. اضافه بناي خارج از تراکم و طول 60% در همکف به مساحت 68.08 مترمربع -2
احداث 4 باب مغازه در همکف به مساحت 149.21 مترمربع .( طبق نقشه برداري اولی به  -3
مساحت 37.57 مترمربع و دومی به مساحت 35.41 مترمربع و سومی به مساحت 48.72 

مترمربع و چهارمی به مساحت 27.51 مترمربع .)
. اضافه بنا خارج ز تراکم در طبقه اول به مساحت 69.94 مترمربع-4
. اضافه بنا خارج ز تراکم در طبقه دوم به مساحت 69.94 مترمربع -5
. اضافه بنا خارج ز تراکم در طبقه سوم  به مساحت 69.94 مترمربع -6

. اضافه بنا خارج ز تراکم در طبقه چهارم به مساحت 69.94 مترمربع -7
با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.59 -8

مترمربع در زیرزمین و 3.59 مترمربع در همکف و 103.50 مترمربع در طبقات و جمعا به 
مساحت 110.68 مترمربع می باشد با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی 

.محسوب می گردد
تا این مرحله با توجه به اینکه ساختمان دیوار چینی نشده است فعال 4 باب کسري  -9

.پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
.ارتفاع زیر زمین 3 متر و ارتفاع مغازه ها در همکف 4 متر می باشد
((داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب می باشد ))

داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه و قسمتی مبنی بر تخریب ( 
3 باب مغازه احداثی ) می باشد. (( از بابت سه باب مغازه به مساحت 111.64 مترمربع و 

همچنین 3 باب کسري  پارکینگ تجاري به مساحت 75 مترمربع داراي راي تخریب می 
باشد.))

بازدید میدانی مجدد از ساختمان انجام نشده و این گزارش صرفا بابت عوارض درآمدي می 
((.باشد.،  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

154
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 492332400(چهارصد و  نود و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار 
و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 83.73  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 1/97/25044 بدوي بیستون  4  
متري

1-2-10084-158-1-0-0 154
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 152 مورخ 
1396/10/18 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 804/28 متر مربع صادر گردیده که قبالv در مرحله اجراي فونداسیون پروانه مرحله 
دوم بشماره 324701 دریافت نموده اند و وضع موجود عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی) بمساحت 11/21 متر -1
مربع

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 72/52 متر مربع (هر طبقه 18/13 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 13/85 متر مربع-3

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رسول فتحی و مهرداد باقري محرز 

میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 

مساحت 8/28 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
12638400(دوازده میلیون و  ششصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 8.28  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 1/97/25075 بدوي سعدي   
بهار(بن 

بست بهار 
اول)

1-2-10315-32-1-0-0 155
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/215 مورخ 
1396/12/13 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 470/85 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

 کاهش بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 1/36 متر مربع (هر طبقه 0/34 متر مربع)-1
کاهش مساحت راه کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/46 -2

متر مربع و طبقات 3.2.1 بمساحت 5/76 متر مربع (هر طبقه بمساحت 1/92 متر مربع) 
.میباشند

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 8/77 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/06 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4

مربع در همکف
.کسري پارکینگ ندارند

(تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

155
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 55,617,750(پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد و  هفده هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 67.59  2.5
 

950000  , 1370
 , 1390

تبدیل غیر مجاز 1397/06/03 1/97/25076 بدوي   v گلسار
 خیابان 146

1-1-10030-43-1-0-0 155
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت ارائه شده بصورت ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 515.43 مترمربع که از بابت یک باب خانه دو طبقه بر روي پیلوت در یک واحد 
.مسکونی داراي پروانه و پایانکار ساختمانی به شماره 66578 مورخ 1369/12/18 می باشد

حالیه طی بازدید میدانی متقاضی مبادرت به تبدیل قسمتی از پیلوت به سوئیت به مساحت 
49.08 مترمربع با قدمت سال 1370 و همچنین تبدیل قسمتی از راه پله به آسانسور به 

مساحت 6.17 در همکف و در طبقات به مساحت 12.34 مترمربع ( طبقه اول 6.17 و طبقه 
.دوم 6.17 مترمربع ) با قدمت سال 1390 می باشد

.کسري پارکینگ ندارد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/04/10 ثبت در سیستم الین پروژه  ، فاقد عقب نشینی 
 .می باشد

ازبابت آسانسور نصب شده داراي گواهی اداره کل استاندارد گیالن به شماره 6353/40 مورخ 
1396/03/31 و تحت عنوان : آسانسور احداث شده از نوع هیدرولیکی بوده و مشمول 

.مقررات استاندارد اجباري نمی باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد  

155
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 935,084,000(نهصد و  سی و  پنج میلیون و  هشتاد و  چهار هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.82  2
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/25083 بدوي آرمیده   
صفاري 

دوم-رفعت

1-2-10054-27-1-0-0 155
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
67,363,000(شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  سه هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 43.46  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 54 مورخ 
1392/03/29 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 353/44  متر 

مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و عملیات 
.اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد

طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از 
: تراکم داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 32/07 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 96/21 متر مربع (هر طبقه 32/07 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله به بام بمیزان 14/70 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 10/48 متر مربع و -4

طبقات 3.2.1 بمساحت 12/06 متر مربع (هر طبقه 4/02 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 43/46 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
.کسري پارکینگ ندارند

.توضیح اینکه درب انباري ها در همکف بسمت بیرون باز میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

155
2

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 4,704,000,000(چهار میلیارد و  
هفتصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 700  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/13 1/97/25089 تجدید 
نظر

گلسار    
بلوار گیالن 

 خ178

1-1-10136-67-1-0-0 155
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
یکباب مغازه بمتراژ68.34مترمربع وبالکن تجاري بمساحت 23.40مترمربع (افزایش 

تعداد تجاري از 5 باب به 6 باب ) به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک 
پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 81616 مورخ 97.05.01 معادل 

7,308,000,000(هفت میلیارد و  سیصد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مازاد بر تراکم همکف و طبقات باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها 

بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 3,632,731,200(سه میلیارد و  ششصد و  سی و  دو میلیون و  هفتصد و  سی و 

 یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 360.39  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/13 1/97/25089 تجدید 
نظر

گلسار    
بلوار گیالن 

 خ178

1-1-10136-67-1-0-0 155
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
تجاري باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 3,508,243,200(سه 

میلیارد و  پانصد و  هشت میلیون و  دویست و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 261.03  4
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 33.6 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول  
بصورت تجاري اداري خدماتی به شماره 114 مورخ 1395/12/02 و بصورت زیرزمین و همکف 
و نیم طبقه و 3 طبقه بر روي نیم طبقه و به مساحت کلی 1641.78 مترمربع و پروانه مرحله 

..دوم بشماره 314294مورخ96/05/18 و با شماره پروانه فوق الذکر صادر گردیده است
..عملیات ساختمانی اجراي اجر چینی و سربندي میباشد

:.حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزیش بنا بشرح ذیل میباشد
کاهش زیربنا در زیرزمین بسطح 1.85مترمربع-1

کاهش زیربنا درهمکف بسطح52.39 مترمربع (بعلت حذف باالبر خوردرو و احداث رمپ -2
در فضاي باز)

توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  بسطح 175.94 مترمربع-3
 افزایش تعداد واحد تجاري از 5 به 6باب مغازه-4

کاهش راه پله وافزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 4.01مترمربع-5
 توسعه بالکن تجاري بسطح 85.09مترمربع-6

 کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید در نیم طبقه بسطح3.74مترمربع-7
کسري پارکینگ تجاري 9واحد تجاري-8
کسري پارکینگ اداري 19واحد اداري-9

توسعه بنا در طبقات 1-4 هر طبقه بسطح88.16مترمربع که جمعآ بسطح352.64 -10
مترمربع

افزایش تعداد واحد اداري در هرطبقه بسطح8.40 مترمربع که جمعا بسطح 33.60 -11
مترمربع

کاهش سطح راه پله به بام بسطح 19.23 مترمربع-12
.براساس پروانه صادره مشمول ضوابط شهرسازي ونما ومنظر میگردد -13

..اجراي دیوار حائل درهنگام صدور پایانکار الزامی میباشد-14
الزم بذکراست در هنگام صدور پروانه داراي باالبر خودرو داشته که دراجرا نسبت به حذف 
ان و تعبیه رمپ در زیر زمین به مساحت تقریبی 85.86 مترمربع و با عرض 3.40 متر در 
فضاي باز در نظر گرفته شده است.. که جزء مساحت تقشه برداري توسط نقشه بردارنمی 

..باشد
تعریف شده است ، مساحت فضاي سبز  S122 در زمان پروانه با توجه به اینکه کاربري زمین

.در زمان پروانه در نظر گرفته نشده است
ضمنآ باتوجه به اینکه ملک در بر اصلی خیابان و دو بر بوده لذا جهت کنترل رعایت عرض 
معبر و پخ دوگذر نیاز به اعالم نظر واحد محترم نقشه برداري بوده که براساس خط پروژه 

155
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



بشماره11مورخ 97/02/17(572) رعایت عقب نشینی و پخ دوگذر براساس خط پروژه در 
 ..زمان پروانه صادره رعایت و مورد تائید قرار گرفته است

..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی رادارند
/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال می گردد

..عملیات ساختمانی باتمام رسیده است ==
حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 
کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

171.85  0
 

3100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/05/20 1/97/25140 بدوي گلسار     
خ98 بلوار 

 گلسار

1-1-10042-37-1-23-0 155
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار 
واقع در طبقه سوم می باشد. بر اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد. کاربري 
ملک بر اساس پایانکار صادره مسکونی بوده که  در حال حاضر مکان مورد نظر با مساحت 

بصورت تجاري مورد   (max)171.85 مترمربع بصورت استودیوي عکاسی  بنام  تجاري  مکس
بهره برداري می باشد. داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد. مراتب جهت 
پاسخ به نامه شماره 148956 مورخ 97/8/2 دبیرخانه کمیسیون ماده صد جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 

لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 430,869,000(چهارصد و  سی میلیون و  هشتصد و  شصت و  نه هزار ) 

 ریال صادر می گردد.

جریمه 138.99  1
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1397/05/23 1/97/25143 بدوي قلی پور 
شهید عارف 

رضاپور

1-2-10693-46-1-0-0 155
5

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان گیالن بشماره 7399 مورخ 1395.09.17راي به اخذ جریمه برابر یک 
دهم ارزش معامالتی معادل 59299900(پنجاه و  نه میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار 

و  نهصد)ریال صادر می گردد

جریمه 191.29  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي بصورت یکقطعه زمین به 
مساحت 98 مترمربع که برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح 95.61 

مترمربع  بوده که مشتمل بر یک ساختمان خالف ساز بصورت 3 طبقه شامل 3 واحد 
مسکونی با زیربناي 330.28 مترمربع  با قدمت سال 1393 و با اسکلت بتنی میباشد عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري میباشد.حال برابر نقشه برداري 

ارائه شده و با توجه به ضوابط ،در همکف بسطح76.56 مترمربع در حد سطح اشغال و بسطح 
6.01 مترمربع خارج سطح اشغال و در طبقات اول و دوم بسطح  114.73 مترمربع درحد 
تراکم  و بسطح 50.41 مترمربع خارج تراکم میباشد وهمچنین داراي یک طبقه مازاد در 

طبقه سوم  بسطح 82.57 مترمربع میباشد.ضمناً با  توجه به ضوابط 2 واحد کسري پارکینگ 
خواهد داشت.الزم به توضیح است عرض حیاط خلوت از 2 متر کمتر بوده وحدوداً 1.86 متر 
میباشد.ضمناً ملک مورد نظرفاقد راه پله به بام میباشد.جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز 

.به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
برابر خط پروژه بشماره 13 مورخ 1396/06/21 ملک مورد نظر فاقد عقب نشینی *******

میباشد.ضمناً در پاسخ نامه دبیرخانه کمسیون ماده صد در خصوص اعالم دقیق مساحت 
عرصه ، باید اذعان داشت که ملک مورد نظر برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه 
بسطح 95.61 مترمربع میباشد. حالیه با توجه به فروشنامه هاي عادي ارائه شده توسط 

ساکنین ساختمان فوق الذکر درخواست پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی خود را 
 .دارند.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

155
5

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نسبت به تعطیلی محل کسب 

راي صادر میگردد.

تعطیل محل 
تخلف

39.2  0
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/25149 بدوي 194گلسار  
بلوار گیالن 
 فرعی اول

1-1-10127-50-1-1-0 155
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکواحد مسکونی در همکف باستناد پروانه و 
.پایانکار مذکور فاقد عقب نشینی میباشد

توضیح اینکه واحد مذکور بدون مجوز بصورت آرایشگاه زنانه مورد بهره برداري قرار میگیرد 
.و داراي تابلو به ابعاد حدوداv 0/4 * 0/4 متر میباشند

بابت تبدیل مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/26572 مورخ 
.1397/08/05 میباشند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 
کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

130.85  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/25150 بدوي گلسار اول 
بلوار گیالن 
پیچ گالیل 
 میرداماد

1-1-10093-6-1-6-0 155
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه اول می باشد.طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر با مساحت 80.85 مترمربع تبدیل به مزون لباس زنانه  گردیده است 
که طبق ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد. ضمناً گزارش فوق بصورت 

غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

((گزارش مذکور صرفاً جهت به روز رسانی و ارسال به کمسیون ماده 100 پرینت مجدد گرفته 
شده است.ضمناً هرگونه مغایرت پس از مراجعه مالک به شهرداري و ارائه اسناد و مدارك 

معتبر قابلیت بررسی مجدد را خواهد داشت.))
حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 
کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

88.3  0
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/25151 بدوي گلسار-  
بلوار سمیه  

 خ136

1-1-10384-30-1-1-0 155
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در همکف که داراي 
...پروانه و پایانکارمیباشد

الزم بذکراست ملک کذکور داراي سوابق گزارش تخلفات بصورت تبدیل بدون مجوز واحد 
مسکونی به آرایشگاه زنانه که داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/25151 مورخ 
97/05/20 مبنی بر تعطیلی و اعاده به وضع سابق داشته که حالیه مالک نسبت به اجراي 

..حکم اقدام نموده و ملک خالی از سکنه میباشد.و خالفی مشاهده نگردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي حسین رضایی نسبت به راي شماره 1.97.24371 مورخ 
97.4.30 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 36.4 مترمربع به مبلغ  244608000(دویست و  چهل و  چهار میلیون و  
ششصد و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 36.4  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 1/97/25154 تجدید 
نظر

انتهاي  
پستک   
طالقانی   

کوي اساتید

1-1-10440-68-1-0-0 155
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 46 مورخ 
1396/05/29 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 412/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  
قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 16/82 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 

: 1396/09/04 و پرونده در واحد خالف میباشند همچنین بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/74 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 35/48 متر مربع (هر طبقه 17/74 متر مربع)-2
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1397/05/20 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات 

.میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 10/60 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت بصورت  *****
احداث انباري در حیاط بمساحت 10/22 متر مربع میباشد.)

توضیح اینکه مساحت انباري احداثی 11/51 متر مربع میباشد که بمیزان 10/22 متر مربع از 
.آن در حیاط قرار دارد

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 0/74 متر مربع (هر طبقه 0/37 متر مربع ) بصورت  *****
همزمانساز

حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد بمساحت 49/90 متر مربع (به کسر راه پله )  *****
و تبدیل راه پله به بناي مفید بمساحت 2/61 متر مربع همچنین تراس غیر مسقف اختصاصی 

 بمساحت 67/43 متر مربع
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد *****

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 38/34 متر  *****
مربع (هر طبقه 19/17 متر مربع)

(عرض راه پله 1/20 متر)
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 60%  - سطح اشغال موجود 70/3
بمساحت 0/46 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

(طبق جانمایی ارائه شده تأمین میگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

155
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1380456000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 136.95  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/05/23 1/97/25155 تجدید 
نظر

بلوار 
دیلمان- 

خیابان میر 
ابوالقاسمی
- بوستان 8

1-1-10428-19-1-0-0 156
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
احداث بناي مرحله دوم به شماره 69 مورخ 1396/06/27 می باشد که در مرحله اتمام  
فونداسیون و میلگرد هاي انتظار ستون طبقه همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به 

.مساحت 34.28 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بنا در طبقات و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.28 مترمربع-1
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.28 مترمربع-2

. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 34.28 مترمربع -3
داراي کاهش بناي راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت  -4
34.11 مترمربع می باشد.( در همکف به مساحت 9.06 مترمربع و در طبقات به مساحت 

 25.05 مترمربع .( هر طبقه 8.35 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,721,030,400(یک میلیارد و  

هفتصد و  بیست و  یک میلیون و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 278.07  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/25181 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی ع

1-1-10280-157-1-0-0 156
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 5 مورخ 
1396/04/03 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 1209/76 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و 
قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 61/35 متر مربع و طبقه اول بمساحت 59/75 متر 

.مربع داراي رأي کمیسیون و پرونده در واحد تخلفات میباشند
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی) بمساحت -1
1/63 متر مربع

اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 1/38 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 122/26 متر مربع (هر طبقه 61/13 متر مربع)-3

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 121/16 متر مربع (از این مقدار بمساحت 60/03 متر -3
مربع بصورت عدم رعایت عقب سازي میباشد.)

 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 15/88 متر مربع-4
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمسات 30/75 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع میباشند که قسمتی از آن (بمساحت 15/88 متر مربع) در قسمت توسعه 

.بنا لحاظ گردیده است
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -5

0/89 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است *******

156
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 330000000(سیصد و  سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3300000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/20 1/97/25202 بدوي بلوار شهید 
انصاري - 
جنب مبل 

 نایس

1-1-10507-253-1-0-0 156
2

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
19256مورخ 97.2.9 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1600000000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 320,000,000(سیصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 69  0
 

3300000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه تجاري  بشماره 538 
مورخ 87/09/12 بصورت 1طبقه روي مغازه بالکن دار و  با زیربناي کلی  40.68 مترمربع 

صادرگردیده است.حالیه مالک برخالف مدلول پروانه و بر اساس نقشه برداري  ارائه  شده 
:.داراي افزایش بناي مازاد برتراکم و خارج ازطول60% و بشرح ذیل می باشد

. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 10.14 مترمربع-1
. توسعه بنا در نیمه طبقه به مساحت 5.46 مترمربع-2

توسعه بنا درطبقه اول تجار ي بسطح 17.74مترمربع که ازاین مقدار بسطح 7.60مترمربع -3
.بصورت کنسول غیر مجاز  به سمت معبر حد شرقی می باشد

احداث یک طبقه مازاد تجاري در طبقه دوم  بسطح 35.66 مترمربع  که ازاین مقدار -4
.بسطح 7.60مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز  به سمت معبر حد شرقی می باشد

افزایش تعداد واحد تجاري از یک واحد به سه واحد تجاري که داراي دو واحد کسري -5
.پارکینگ تجاري می باشد

باتوجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/27195 مورخ 1397/09/10 در خصوص 
تاریخ زمان وقوع تخلف ، با توجه به نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري به 

شماره 97/345 مورخ 1397/08/19 که به شماره 161171 مورخ 1397/08/22 ثبت دبیرخانه 
.مرکزي شهرداري رشت شده است تاریخ وقوع تخلف سال 1389 می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 63,088,200(شصت و  سه میلیون و  هشتاد و  هشت هزار و  
دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 60.49  2
 

90000  , 1372
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 1/97/25203 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی 
کوچه 44

1-1-10684-18-1-0-0 156
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  
قلع بنا و تایید استحکام بنا توسط هیات کارشناسان رسمی بشماره 101298 مورخ 

97.05.28  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 623790(ششصد 
و  بیست و  سه هزار و  هفتصد و  نود) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی 

مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 69.31  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت مفروزي سال 80 ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
138.62 مترمربع که داراي اعیان فاقد مجوز بمساحت 97.50مترمربع وسرویس بهداشتی 
درمحوطه بسطح 2.30 مترمربع باقدمت سال 72  مصالح بلوکی و سایبان درمحوطه حیاط 
بسطح 30 مترمربع با قدمت سال 93 که مقدار 69.31 مترمربع داخل تراکم ومقدار 60.49 

..مترمربع خارج تراکم میباشد
ضمنآ برابر خط پروژه بشماره 337 (12 -96/12/17) به بن بست 8متري بمقدار 24.75 

..مترمربع داراي عقب نشینی میباشد
/..مراتب جهت صدور دستورمقتضی ارسال میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 45,562,500(چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار 
و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/20 1/97/25205 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
دیلمان-خیا
بان وحدت 
نبش ترانس 

برق 
ساختمان 

شهاب

1-1-10079-32-1-0-0 156
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره 87903 مورخ 97.05.10 معادل 550,000,000(پانصد و  
پنجاه میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 48.38  0
 

455625  , 1384 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 192,273,750(یکصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه 
هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 168.8  2.5
 

455625  , 1384 افزایش تعداد واحد 1397/05/20 1/97/25205 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
دیلمان-خیا
بان وحدت 
نبش ترانس

1-1-10079-32-1-0-0 156
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 397 مورخ 79/07/24 
بصورت دوطبقه روي پیلوت با زیربناي 143.64 مترمربع و داراي پایانکار ساختمانی بشماره 
9243 مورخ81/04/09 بصورت دوطبقه و اتاق زیرشیروانی بر روي پیلوت با زیربناي 184.57 

..مترمربع صادر گردیده است
حالیه مالک پس از پایانکار نسبت به توسعه بنا و تبدیل پیلوت به دوباب مغازه نموده که 

داراي سوابق گزارش تخلفات بصورت کلی با راي بدوي کمیسیون ماد هصد بشماره 
...1/96/23362 مورخ 96/12/12 راي تخریب بنا صادر گردیده است

الزم بذکراست تخلف صورت درقسمتی از حیاط محوطه مشاعی و باتوجه به اخطارهاي 
پیوست از سوي ناحیه مربوطه بشماره هاي 1/33/24132 مورخ 84/02/27 و 1/33/24122 
..مورخ 84/03/29 درخصوص احداث بناي فاقد مجوز وتبدیل پیلوت به تجاري داشته است

لذا براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک افزایش بناي صورت گرفته درهمکف 
وطبقات و تبدیل پیلوت به دوباب تجاري با سال وقوع 84 (براساس برگ اخطار وفیش برق) 

:.بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 21.61 مترمربع-1

تبدیل پیلوت به دوواحد تجاري بسطح 48.38مترمربع (فاقد بالکن)-2
افزایش بنا درطبقه اول بسطح 27.60 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 5.99 مترمربع -3

 بصورت کنسول به شارع بوده
افزایش بنا درطبقه دوم بسطح 27.60 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 5.99 مترمربع -4

 بصورت کنسول به شارع بوده
تبدیل اتاق زیرشیروانی به یک طبقه مازاد در طبقه سوم که مقدار 48.95 مترمربع که -5

 ازاین مقدار بسطح 14.63 مترمربع بصورت کنسول به شارع بوده
ضمنا مقدار 8.72 مترمربع اتاق زیرشیروانی مازاد برتراکم برحسب محاسبات 1/2 زمان -6

پایانکار داشته
داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی که باتوجه به پیلوت به تجاري کسري پارکینگ -7

.مذکور بصورت تجاري محسوب میگردد
ضمنا مالک در طبقات 1 تا 3 در حد شمالی که مشرف به پالك همسایه میباشد، اقدام به  -8

..نصب دودکش (سمت پست برق)و پنجره (درقسمت دوطرف کنسول) نموده است
دوباب مغازه داراي فعالیت شغلی بصورت سوپرمارکت (تابلو به ابعاد 0/50 متر 2متر) و -9

..آرایشگاه مردانه (فاقد تابلو ) دارد
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 2به سه واحد که مقدار 34.32 مترمربع میباشد-10

 ..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

156
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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===========
برابر نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد بشماره 97/42145مورخ 97/03/07 

درخصوص  تعداد کسري پارکینگ  (تجاري - مسکونی) جهت بررسی مجدد الزم بذکراست 
با توجه به ضوابط طرح تفصیلی قدیم براي سه واحد مسکونی دو واحد پارکینگ الزامی بوده 

و لذا با توجه به تبدیل پیلوت به دوباب مغازه و برابر ضوابط قدیم براي دوباب مغازه و 
مساحت کمتر از 100مترمربع پارکینگ تعلق نگرفته لذا فقط براي ملک مذکور داراي دو 
واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق میگردد..((درخصوص توضیح فوق الذکر با توجه به 

حذف پیلوت و تبدیل به تجاري کسري پارکینگ مسکونی بصورت تجاري محاسبه 
 میگردد..))

-----
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و تائید موارد مذکور یادشده مراتب جهت صدور  ===

==..دستور مقتضی ارسال میگردد
در خصوص     121.9   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 

واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 
نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 

ان اظهارنظر می گردد.

سایر 121.9 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/06/10 1/97/25246 بدوي بلوار معلم - 
حسین آباد 
- خیابان 
هاشمی - 

 بن بست 21

1-2-10499-12-1-0-0 156
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 252,730,800(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  سی هزار و 
 هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.43  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  1/96/171 مورخ  96/11/18 با زیر بناي کل  701.81 مترمربع در 3.5 
طبقه با انبار زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 

حد سفت  کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و 
:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  0.77 متر مربع ( ضمن کاهش مساحت  -2

سایبان بسطح 3.25 متر مربع )
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 10.98 مترمربع ( هر  -3

طبقه 3.66 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 4.73 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 
16.95 مترمربع ( هر طبقه 5.65 متر مربع )

با توجه به اینکه طبقات اول و دوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -5
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر به کسر توسعه بنا  بسطح 60.95 متر مربع 

.مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در هر کدام از طبقات اول و دوم می گردد
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز بسطح 44.48 متر مربع می باشد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

156
5

در خصوص تخلف ساختمانی خانم ام البنین واحد مقدس اصلی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات و احداث یکطبقه 

مازاد جمعاً بمساحت 334.36 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 3370348800(سه میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  سیصد و  چهل و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 334.36  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25264 بدوي گلسار  خ  
142 پشت 
بیمارستان 

  گیل

1-1-10058-541-1-0-0 156
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 7,378,344,000(هفت میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  
سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 743.6  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 1/97/25268 تجدید 
نظر

پشت 
مسجد 
گلسار

1-1-10166-52-1-0-0 156
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 160 مورخ 95/12/28
 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه یک طبقه زیرزمین بانضمام 

زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 2001/16 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 
سفت کاري بوده و پروانه مرحله دوم بشماره 312883 (در مرحله اجراي فونداسیون) 

.دریافت نموده اند
: همچنین برخالف مدلول پروانه بابت

 اضافه بنا در زیرزمین بدون احتساب رمپ بمساحت 45/76 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 37/37 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 277/88 متر مربع (هر طبقه 69/47 متر مربع)-3
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 38/76 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 284/51 متر مربع (به کسر راه پله زمان -5
پروانه)

کاهش بنا در زیرشیروانی بمیزان 72/06 متر مربع-6
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 16/27 متر مربع بدلیل احداث 

.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 12 واحد-7

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین و همکف بمساحت 14 متر مربع -8
(هر طبقه 7 متر مربع) و طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 29/05 متر مربع (هر طبقه 5/81 متر 

مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/25268 مورخ 1397/05/27 میباشند
توضیح اینکه داراي اضافه بناي همزمانساز در طبقه ششم بمساحت 5/81 متر مربع (کاهش 
سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید) میباشند.(قبالvطبقه مازاد به کسر راه پله زمان پروانه 

لحاظ گردیده بود.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *******
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطایی با اعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 0.75 به 

ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 378,481,400(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  چهارصد 
و  هشتاد و  یک هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 212.63  0.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 1/97/25270 تجدید 
نظر

گلسار-  
164 روبروي 
مسجدامام 

 رضا

1-1-10424-43-1-0-0 156
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 

1.5) جریمه بمبلغ 267,000,000(دویست و  شصت و  هفت میلیون ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50  1.5
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,432,099,000(یک میلیارد و  چهارصد و  سی و  دو میلیون و  

نود و  نه هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 160.91  2.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 46 مورخ 84/3/1 بصورت 4/5 طبقه روي زیر زمین و فاقد اعتبار 
بوده که مجددا اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده که  به شماره 3 مورخ 1393/02/13 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت و زیر زمین با زیر بنا 854.56 متر مربع و همچنین گواهی عدم 

خالف در مرحله اتمام فونداسیون به شماره 169887 مورخ 1393/05/12صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج 
:از عمق 60% برابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 0.25 مترمربع -
تبدیل پیلوت در همکف به 1 واحد مسکونی به سطح 122.05 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 34.72 مترمربع ( هر طبقه 8.68 مترمربع  -
(

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.34 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 0.71 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
2.84 متر مربع ( هر طبقه 0.71 متر مربع )

.با توجه به تبدیل همکف به مسکونی ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 212.63 متر مربع ( تبصره 7) -

برابر خط پروژه شماره 2-1 مورخ 1396/02/10 از عرصه به سطح 0.87 مترمربع از حد شرق 
.در تعریض بوده و همچنین ملک فوق خارج از حریم رودخانه قرار دارد

.ازبابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/05/27 می باشد
*********************************************************

*****************
الزم به توضیح است با توجه به افزایش سطح راه پله در نتیجه آیتم کاهش سطح راه پله 

نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.71 متر مربع و در 
طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.84 متر مربع ( هر طبقه 0.71 متر مربع ) حذف می 

.گردد
.مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به 

ضریب 1) جریمه بمبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 75  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/10 1/97/25271 تجدید 
نظر

خیابان  
سعدي 
کوچه 

شهداء( 
فالحتی) 

بعداز کوچه 
احمدنیا

1-2-10326-37-1-0-0 156
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به 

ضریب 0.75) جریمه بمبلغ 298,468,800(دویست و  نود و  هشت میلیون و  چهارصد 
و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 118.44  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش تعداد واحد راي بدوي عینا تایید میگردد. سایر 107.86  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 135,690,000(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد و  نود 
هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 35.45  0
 

3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله به شماره 78 مورخ 1396/07/02به صورت 2 طبقه روي 1 باب مغازه در 2 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 585.83 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 319696 در مرحله 

اتمام فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي 
بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.08مترمربع -

با توجه به تغییر نقشه اجرایی مغازه شماره 3 نسبت به پروانه به سطح 36.28 مترمربع  -
کاهش یافته و 2 باب مغازه دیگر در همکف به سطح 35.45 مترمربع احداث گردیده که 

.مجموع مساحت مغازه ها نسبت به پروانه به سطح 0.83 مترمربع کاهش یافته است
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً  به سطح 89.82 مترمربع ( هر طبقه به سطح 44.91  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 2.37 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام 

می باشد )
کاهش سطح راه پله به افزودن به بناي مفید در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.06  -

مترمربع ( هر طبقه 1.03 مترمربع )
احداث 4 عدد انباري زیر شیروانی جمعاً به سطح 19.28 مترمربع که با توجه به اینکه در  -

زمان پروانه به سطح 10 مترمربع پرداخت نمودند در نتیجه مابه التفاوت به سطح 9.28 
.مترمربع می باشد

توسعه اطاقک آسانسور و راهروي مشاعی و راه پله به بام در زیرشیروانی به سطح 0.2  -
مترمربع

با توجه به احداث 3 باب مغازه و تامین 4 واحد پارکینگ براي 4 واحد مسکونی و عدم  -
.تامین پارکینگ براي مغازه ها ، در نتیجه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات اول و دوم از 1 به 2 افزایش ***
یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 98.84 مترمربع بوده و مقدار 44.91 مترمربع اضافه 

بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 53.93 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در 
***فرم تحلیل لحاظ می گردد

.فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
*********************************************************

************************
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/06/10 مبنی 

.بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم جمیله ابراهیم پور محرز 
میباشد با توجه به بازدید اعضاء کمیسیون از ملک مورد نظر و میزان تخلف و موقعیت 

بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 45/51 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2
 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 273127200(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  یکصد و  

بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 45.51  2
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 1/97/25272 بدوي 0-0-1-9-10516-1-1 گلسار 126  15
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده، ساختمان احداثی داراي پروانه شماره 339 مورخ 87/06/02 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت با زیربناي 614.08 مترمربع می باشد. در مرحله اجراي اسکلت 

:داراي سوابق و راي  کمیسیون تجدید نظر ماده صد  مورخ 92/11/02 به شرح زیر بوده است
 اضافه بنا درهمکف به سطح  38.22 مترمربع -

 اضفه بنا درطبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 184.28مترمربع -
 توسعه راه پله به بام به سطح 2.03 مترمربع نموده -

ضمنا باتوجه به حدود ابعاد موجود و مغایرت با شناسنامه ساختمان صادره براساس خط  -
پروژه شماره 2214 مورخ92/04/29درحد جنوب شرقی به عمق 30 سانتیمتر درهمکف و 

.طبقات به سطح2.50مترمربع درتعریض می باشد
پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 298421 مورخ 96/10/30 دریافت نموده است. 

عملیات در مرحله بهره برداري بوده و به استناد نقشه برداري ثبت نظام مهندسی داراي 
:مغایرت هاي به شرح زیر می باشد

احداث انباري در زیر راه پله به سطح 2.8 متر مربع -1
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات  اول الی چهارم جمعاً  بسطح 15.36 متر  -2

مربع ( هر طبقه 3.84 متر مربع)
احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 22.85 متر مربع -3

ضمناً داراي سایبان متصل به ساختمان جهت سر درب ورودي بسطح حدود 4.5 متر  -4
.مربع بوده که در نقشه برداري نشان داده نشده است

.جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/2/3 بسطح 6.19 مترمربع در تعریض قرار دارد که از  ***
این مقدار بسطح 1.29 متر مربع عقب نشینی  مطابق پروانه صادره رعایت نگردیده که به 
مقدار 0.76 آن مربوط به اعیان می باشد و بسطح 4.90 بدلیل ضوابط جدید پخ از عرصه و 

.اعیان می باشد
با توجه به سایبان سر درب ورودي مالک بدون اصالح شیب سایبان که به سمت  ***

همسایه می باشد با ایجاد دیواره و ناودان جهت هدایت آب باران به سمت معبر اقدام نموده 
 ***.است

مجدداً مالک شیب سربندي را از سمت همسایه به سمت کوچه اصالح نموده و در این  ***
***.خصوص خالفی ندارد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت آقاي منوچهر فالحتی، بشرح 
مبادرت به احداث بناي بدون مجوز شهرداري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در پرونده و نیز عدم همکاري مالک با شهرداري جهت بررسی 
وضعیت موجود ؛ نوع و متراژ تخلفات صورت یافته طبق گزارش پیوست ؛ فلذا گزارش 
شهرداري مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر 

صحت دانسته مع الوصف ؛ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به 
تخریب بناي مذکور صادر و اعالم میدارد.

سایر 110  0
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 1/97/25277 بدوي حسین 
آباد-منفرد 
دوست-فرع

ي دوم

1-2-10347-16-1-0-0 15
71

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه هاي معماري ارائه شده به 
سطح عرصه 100 مترمربع مشتمل بر یک باب خانه مسکونی دوبلکس فاقد مجوز داراي 

همکف به سطح 85.60 مترمربع ( 52 مترمربع در حد تراکم و 33.60 مترمربع خارج تراکم ) 
و نیم طبقه به سطح 38.32 مترمربع ( 35.32 مترمربع در حد تراکم و به سطح 3 مترمربع 
خارج تراکم به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد ) اسکلت ساختمان بلوکی و 
قدمت آن  با توجه به فیش برق پیوستی 1380 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 
1397/09/25 به سطح 13.34 مترمربع از حد غرب در تعریض کوچه 8 متري می باشد.  

مراتب جهت پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/26141 مورخ 1397/07/21 
.و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع پروانه بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی 
اعالم میگردد .

ردتخلف 25  0
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/03 1/97/25279 بدوي رشتیان  
بلوار 

شهداي 
گمنام 

ابتداي سیاه 
اسطلخ - 
کوچه 66

1-2-10145-516-1-1-0 15
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
اول می باشد. حالیه متقاضی فضاي پارکینگ قطعه 9 متعلق به همین واحد آپارتمان به سطح 
26.49 مترمربع  را تبدیل به یک واحد مغازه با فعالیت شغلی سوپر مارکت نمودند که داراي 1

 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ضمناً سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق 
پیوستی 1389 می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

15
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ3,798,345,600(سه میلیارد و  

هفتصد و  نود و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 376.82  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25284 بدوي گلسار خ 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث  داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به 
شماره 113 مورخ 1396/08/17به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 

1074.25 مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به 
سطح 61.10 مترمربع داراي آراي بدوي و تجدید نظر مورخ هاي 96/10/3 و مورخ 96/10/30 
کمیسیون ماده صد بوده که راي بدوي تخریب و راي تجدید نظر جریمه با ضریب 3 برابر 

تعلق گرفت. پس از آن مجدداً در مرحله اجراي ستون طبقه اول از بابت اضافه بنا بسطح 61.1
 متر مربع داراي راي تجدید نظر مورخ 97/3/8 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي می 
باشد که پرونده مختومه گردیده است. در حال حاضر عملیات اجرایی در مرحله اتمام  سقف 

:ششم می باشد. به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 9.32 متر مربع -1

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول بسطح 9.32 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 211.46 متر مربع ( هر طبقه 70.42 متر  -3

مربع)
.اضافه بنا طبقه پنجم بسطح 146.92متر مربع می باشد -4

ضمناً با توجه به اینکه به عمق حدود 6 متر به سمت حیاط و جلوتر از ملک همسایه حد  
غرب پیش روي داشته لذا این امر موجب  اعتراض همسایه حد غرب بود و داراي سوابق 

 .شکوائیه در این خصوص می باشد
در خصوص موارد فوق داراي راي بدوي مورخ 97/6/10 مبنی بر جریمه می باشد.  *****

حالیه داراي یک واحد کسري پارکینگ بوده که از بابت آن داراي راي مورخ 97/7/21 
کمیسیون بدوي ماده 100 می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

15
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدرضا نجاتی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 617.7 مترمربع 

با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 6226416000(شش میلیارد و  دویست و  بیست و 

 شش میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 617.7  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25285 بدوي 0-0-1-6-10005-1-1 گلسار 93 15
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 12.22 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

(960/000 ریال) بمبلغ  35,193,600(سی و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.22  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25285 بدوي 0-0-1-6-10005-1-1 گلسار 93 15
74

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 40 مورخ 1395/07/14 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1457.64 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 92.92 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 103.74 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 421.04 مترمربع ( هر طبقه 105.26  -

مترمربع )
با توجه به احداث 8 عدد انباري زیر شیروانی بیش از 5 مترمربع ، به سطح 12.22 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات اول الی 
پنجم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2087769600(دو میلیارد و  هشتاد و  هفت 

میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 207.12  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 384 
مورخ 94/12/27 که مورخ 95/12/21 تمدید و مورخ 96/03/08 به صورت 5 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 853.55 مترمربع 
:اصالح گردید. قبالً  داراي چندین مرحله سوابق در کمیسیون ماده صد بوده است

در مرحله اتمام سقف اول و قالب بندي ستون هاي طبقه اول جهت بتن ریزي  به  *******
:استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در همکف بسطح حدود 54.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -2

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -3
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
از بابت بند 1 برابر راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
جریمه گردیده که نقداً اجراي حکم گردید.  در خصوص مابقی تخلفات تصمیم به تشکیل 

.پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد گرفته شد
مجدداً  از بابت بند 2 و 3 در باال پرونده جدید با تخلفات به شرح زیر به کمیسیون  *****

:ارسال گردید
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -1

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -2
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
.از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 96/12/5 مبنی بر جریمه می باشد

پس از آن در مرحله اتمام سقف ششم و دیوار چینی تا طبقه سوم  از بابت  *******
:تخلفات به شرح زیر به کمیسیون ارسال گردیده است

اضافه بنا در طبقه دوم الی پنجم جمعاً بسطح 207.12 متر مربع ( هر طبقه 51.78 متر  -1
مربع)

از بابت مورد فوق داراي راي بدوي مورخ 97/6/6 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 
.باشد

***************************
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که مالک اقدام به احداث یک طبقه 

مازاد با مصالح سبک فلزي در طبقه ششم نموده است که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات به شرح زیر می باشد
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کاهش در طبقه همکف بسطح 1.76 متر مربع که از بابت این متراژ داراي اضافه پرداختی  -1
.می باشد

کاهش در طبقه اول بسطح 1.76 متر متر مربع  که از بابت این متراژ داراي اضافه  -2
.پرداختی می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم الی پنجم جمعا بسطح 1.88 متر مربع ( هر طبقه  -3
0.47 متر مربع)

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 184.77 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 132.24 متر مربع بصورت مسکونی و مابقی بصورت انباري می باشد ضمناً  از مقدار 
132.24 متر مربع مسکونی بسطح 22.29 متر مربع از مقدار مسکونی بصورت تراس روباز 

.اختصاصی می باشد
اضافه بناي تراکمی بدلیل تبدیل فضاي پله به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم جمعاً  -5

بسطح 4.2 متر مربع ( هر طبقه 0.84 متر مربع)
 .رعایت پارکینگ می گردد

از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد می باشد. خالف جدیدي  ****
.مشاهده نگردید. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

***.عملیات ساختمانی به پایان رسیده است ***
با توجه به محتویات پرونده و توجها نامه شماره 87368مورخ 97.5.9شهرداري در 
خصوص حذف تخلف پروانه مرحله ایی باستناد تبصره دو قانون شهرداري ها برا ي 

متراژ 174.24 متر مربع مبلغ جریمه به 1170892800(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد 
میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال اصالح می گردد ،ضمنا ارائه 

رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است . 

جریمه 174.24  2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 209 مورخ 1395/10/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
 با زیر بناي کل 484.15 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

بوده وبرابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به صورت احداث بنا با 
:پوشش 100% زمین به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 37.62 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعا به سطح 112.86 مترمربع ( هر طبقه 37.62  -2

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 140.33 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -4
سطح 5.94 متر مربع و طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 17.82 مترمربع ( هر طبقه 5.94 

مترمربع )
با توجه به حذف انباریها در زیر شیروانی ، مساحت زیر شیروانی به سطح 48.17 مترمربع 

.کاهش یافته است
افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 که ناشی از طبقه مازاد بوده و تا این مرحله و برابر ضوابط 

.جاري رعایت پارکینگ گردیده است
الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ پروانه 

.به سطح 484.15 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد
به دلیل حذف سیستم پروانه هاي مرحله اي ، در نتیجه متراژ 484.15 مترمربع از فرم تحلیل 

.حذف می گردد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون  

.ماده صد مورخ 1396/08/13 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

15
76

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8924300(هشت میلیون و  نهصد و  

بیست و  چهار هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.63  0.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

براي تراس مسقف اختصاصی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 75,320,700(هفتاد و  
پنج میلیون و  سیصد و  بیست هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.09  1.75
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 1/97/25318 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار 

نصاري -سه 
راه فرزانه  

1-1-10246-8-1-0-0 15
77

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 384 مورخ 
1391/08/30 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 400 مترمربع 

و گواهی عدم خالف به شماره 171500 مورخ 1395/08/24 و گواهی پایانکار به شماره 
293523 مورخ 1395/12/28 با زیربناي 605.94 مترمربع صادر گردیده است. حالیه متقاضی 

پس از دریافت پایانکار اقدام به احداث سایبان متصل به ساختمان در همکف جهت تامین 
پارکینگ به سطح 14.63 مترمربع و همچنین احداث تراس مسقف اختصاصی در زیر 

شیروانی منضم به دوبلکس واحد 3 به سطح 12.09 مترمربع با اسکلت فلزي و قدمت سال 
جاري (1396) نمودند. بر اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه باینکه براي ملک مورد نظر پایانکار براساس ضوابط و مقررات صادر گردیده و 
از سوي مالک تخلف جدیدي صورت نگرفته لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف کمیسیون 

مواجه با تکلیفی نیست؛پرونده عینا به شهرداري منطقه اعاده می گردد.

ردتخلف  0
 

70000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1397/05/23 1/97/25330 بدوي گلسار یاس 
111 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً
ملک شاکی : به صورت ساختمان 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی داراي پروانه و پایانکار که در 

حال حاضر به صورت دبستان دخترانه مورد استفاده قرار گرفته شده و به دلیل استفاده 
غیرمسکونی و همچنین شکایت اهالی کوچه داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 
1396/08/09 مبنی بر اعاده به وضع سابق را دارد که تاکنون اجراي حکم ننموده و داراي 
پرونده مفتوح در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد و کد نوسازي فوق در 

سیستم شهرداري قفل بوده و برابر دستور معاونت محترم منطقه فعالً قفل آن آزاد گردیده 
است. ضمناً شاکی بدون مجوز اقدام به دیوارگذاري ( دیوار مشترك با متشاکی ) به طول 

.حدود 6 متر نموده است
ملک متشاکی : به صورت ساختمان 2 طبقه روي 2 باب مغازه داراي پروانه و پایانکار و 

صورتجلسه تفکیکی سال 1368 که از بابت احداث 2 باب مغازه داراي راي کمیسیون ماده 
 .صد سال 1374 می باشد

حالیه شاکی نسبت به ایجاد سرو صدا توسط متشاکی و همچنین اشرافیت به حیاط مدرسه ( 
در خصوص اشرافیت پنجره حد شمال ،  الزم به توضیح است متشاکی به همین صورت 

پایانکار دریافت نمودند ) درخواست شکایت و رسیدگی را دارند که در این خصوص نیاز به 
.اظهار نظر مراجع ذي صالح می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص اشرافیت ملک متشاکی الزم به توضیح است که ایشان به همین صورت  **

** پایانکار از شهرداري در سال 1367 دریافت نمودند
الزم به ذکر است پس از دریافت پایانکار براي واحد طبقه اول بالمانع شماره  ***

1/3335346 مورخ 1381/11/17 و براي واحد طبقه دوم بالمانع شماره 1/33/34363 مورخ 
*** 1381/11/15 صادر گردیده است

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/03/29 و صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض استانداري گیالن نسبت به راي شماره 1.96.20715مورخ 96.9.11 
صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 

که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض ضمن اصالح سال وقوع از 

95 به 91 عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 70  2
 

1200000  , 1391 تبدیل غیرمسکونی به سایر 
کاربري ها

1397/05/23 1/97/25339 تجدید 
نظر

خ معلم-  
  استانداري

1-2-10690-4-1-0-0 15
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده مجموعه ساختمان ها و محوطه استانداري به مساحت عرصه 
21353.80 متر مربع که داراي قرارداد زمین شهري می باشد. داراي اعیانات احداثی شامل 
چندین ساختمان بوده که در خصوص انها مجوزي در شهرداري موجودنبوده و فاقد پرونده 

:فنی می باشد که اعیانات به تفکیک به شرح زیر می باشد
ساختمان اصلی استانداري که بصورت 8 طبقه روي همکف بوده و مجموع زیر بناي کل ان  -1

.بسطح  11262.04 متر مربع می باشد
سالن جلسات غدیر که متصل به ضلع شمالی ساختمان اصلی بوده و کل زیر بناي آن  -2

.بسطح 750 می باشد
ساختمان موتورخانه و تاسیسات برق که در ضلع غربی محوطه و به مساحت کل 250 متر  -3

.مربع می باشد
ساختمان پشتیبانی که بصورت یک طبقه روي همکف و در ضلع شمال غربی بوده و -4

.مساحت کل آن 886.32 متر مربع می باشد
ساختمان سامد در ضلع شمالی ساختمان پشتیبانی بصورت یک طبقه روي همکف بوده  -5

که کل زیر بناي آن 822.43 متر مربع می باشد که از این مقدار بسطح 70 متر مربع در 
همکف از بابت تبدیل قسمتی به فروشگاه تعاونی مصرف داراي راي تجدید نظرکمیسیون 

.ماده صد مورخ 97/5/23 مبنی بر جریمه نقدي می باشد که تا کنون پرداخت نگردیده است
پارکینگ مسقف در منتهی الیه ضلع شمالی بسطح 470 متر مربع جهت تامین 35  -6

پارکینگ
داراي 3 ورودي اصلی از حد جنوب و ورودي هاي شرقی و غربی بسطح کل 100 متر مربع  -7

.می باشد
در خصوص تامین پارکینگ با توجه به ساختمان اداري طبق ضوابط طرح تفصیلی قدیم  -8
به ازاي هر 100 متر مربع زیر بنا 2 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد. که بناي اداري به کسر 
ورودي ، موتورخانه، فروشگاه و پارکینگ مسقف 13650 متر مربع بوده که در نتیجه 273 
پارکینگ مورد نیاز می باشد که از این مقدار به تعداد 107 پارکینگ بصورت روباز  و تعداد 
35 پارکینگ بصورت مسقف تامین نموده و داراي 131 واحد کسري پارکینگ اداري می 

.باشد
با تعداد طبقات مجاز S211   5 باتوجه به ساخت بدون مجوز شهرداري و اینکه کاربري ملک

طبقه روي همکف می باشد. لذا تراکم مجاز طبقات 80 درصد بوده که در هر طبقه حدود 
:13.33 درصد به عنوان داخل تراکم و مابقی خارج تراکم بوده که به شرح زیر می باشد

کل همکف 4616.52 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح 2846.46 داخل تراکم و مابقی  -1
.خارج از تراکم بوده که 70 متر مربع ان نیز از بابت فروشگاه داراي راي جریمه می باشد
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.طبقه اول بسطح 2377.12 متر مربع و داخل تراکم می باشد -2
.طبقه دوم بسطح 1529.04 متر مربع و داخل تراکم می باشد -3

.طبقه سوم بسطح 1528.73 متر مربع و داخل تراکم می باشد -4
.طبقه چهارم بسطح 1528.34 متر مربع و داخل تراکم می باشد -5

.طبقه پنجم بسطح 1000.46 متر مربع و داخل تراکم می باشد -6
.طبقه ششم بسطح 833.88 متر مربع بصورت طبقه مازاد می باشد -7

.طبقه هفتم بسطح 645.7 متر مربع بصورت طبقه مازاد می باشد -7
.طبقه هشتم بسطح 481 متر مربع بصورت طبقه مازاد می باشد -7

داراي 131 واحد کسري پارکینگ اداري و یک واحد کسري پارکینگ تجاري جهت  -8
.فروشگاه می باشد

ضمناً در خصوص قدمت بنا با توجه به بررسی به عمل آمده  قدمت ساختمان اصلی و سالن 
جلسات حدود سال 1375 ، قدمت ساختمان پشتیبانی سال 1386 و قدمت ساختمان سامد 
.و پارکینگ مسقف سال 1391 در نظر گرفته شده است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

نظر به اینکه مسکونی بودن ملک، برابر مدارك و مستندات موجود در پرونده محرز 
بوده ، تبدیل بناي مسکونی به محل تجاري(سالن زیبایی) مسجل و ثابت است و با 
عنایت به اینکه کاربري ملک، مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل آن به تجاري 

مخالف نص صریح تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، لذا پرونده 
به شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت 

به تعطیلی محل فوق اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا عدم تعطیلی را 
صورت جلسه و به این کمیسیون منعکس گردد.

تعطیل محل 
تخلف

150  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/23 1/97/25343 بدوي پشت 
بیمارستان 

صابرین

1-1-10221-8-1-0-0 15
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده به صورت زمین به مساحت 226 مترمربع مشتمل بر یک ساختمان  
ویالیی به مساحت حدود 150 مترمربع بوده که سوابقی از اعیانات موجود در سیستم 

مشاهده نگردید حالیه طی بازدید میدانی مشاهده گردید مکان فوق به مساحت 150مترمربع 
به صورت سالن ارایشی به نام تجاري ژینو مورداستفاده قرار میگرد که داراي تابلو با ابعاد 
0.5*0.5 میباشد الزم به ذکر است گزارش فوق به صورت تقریبی بوده و در صورت ارائه 
مدارك به شهرداري قابل یررسی مجدد خواهد بود مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم 

/.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه مسکونی بودن ملک، برابر مدارك و مستندات موجود در پرونده محرز 
بوده ، تبدیل بناي مسکونی به محل تجاري(سالن زیبایی) مسجل و ثابت است و با 
عنایت به اینکه کاربري ملک، مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل آن به تجاري 

مخالف نص صریح تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، لذا پرونده 
به شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت 

به تعطیلی محل فوق اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا عدم تعطیلی را 
صورت جلسه و به این کمیسیون منعکس گردد.

تعطیل محل 
تخلف

75.14  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/23 1/97/25344 بدوي رشتیان 
رجائی  بن 
بست27

1-2-10088-78-1-1-0 15
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط نماینده واحد تخلفات ناحیه بصورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه اول می باشد.طی بازدید میدانی مشاهده 

گردید مکان مورد نظر با مساحت 75.14 مترمربع تبدیل به سالن زیبایی بنام تجاري  گلبرگ 
گردیده است ضمناً گزارش فوق بصورت غیابی بوده وهرگونه مغایرت پس از ارائه مدارك 

توسط مالک متعاقباً قابل بررسی خواهد بود. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و نامه شهرداري بشماره 96632 مورخ 1397.05.21 که 
مبین  رعایت عقب نشینی بر اساس پروانه ساختمانی صادره میباشد ، و با لحاظ 

موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه بناي مازاد بر تراکم در طبقه 
همکف  بااعمال  ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 100,329,600(یکصد میلیون و  سیصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 14.93  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 1/97/25353 تجدید 
نظر

استادسرا   
گل- بن 

بست اصالت

1-2-10051-2-1-0-0 15
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما  مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث  که داراي پروانه احداث بنا به شماره 
1/96/210 مورخ 96/12/12 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري 

زیرشیروانی با زیربناي کلی 715.10 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
ستون همکف می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري اجرا شده بسطح 14.93 متر 

مربع اضافه بنا دارد. ضمناً با توجه به عدم اجراي سایبان کنسول در این مرحله مساحت آن 
لحاظ نگردید. به استناد خط پروژه پیوست به شماره 13 مورخ 97/02/10  تا این مرحله فاقد 

عقب نشینی میباشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور 
.دستور تقدیم می گردد

بازگشت به نامه مورخ 97/5/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و به استناد خط پروژه 13  ***
مورخ 97/2/10 که پیوست می باشد ملک در حال ساخت فاقد عقب نشینی بوده و جز دو 

پالك در حد  شمال ملک مورد نظر مابقی همباد کوچه می باشند و فقط دو پالك اشاره شده 
عقب تر از کوچه احداث گردیده است که ممکن است خطاي خود مالکین در زمان ساخت بنا 

باشد که عقب تر از کوچه احداث کرده اند

15
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به استناد تبصره 4 در خصوص توسعه بناي تجاري بمساحت 18.67 مترمربع که 
منجربه افزایش تعداد مغازه از یکباب به دو باب گردیده ، راي به اخذ جریمه برابر یک 

پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 72739 مورخ 97.04.20 
معادل 298,720,000(دویست و  نود و  هشت میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 18.67  0
 

3360000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/05/23 1/97/25354 بدوي پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام-وح
دت  

احمدیان

1-2-10097-17-1-0-0 15
83

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ188,344,800(یکصد و  هشتاد و 

 هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 37.37  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 320.28  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
74,860,800(هفتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 44.56  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/05/23 1/97/25354 بدوي پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام-وح
دت  

احمدیان

1-2-10097-17-1-0-0 15
83

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی ،  با توجه به راي کمسیون ماده 5 
مورخ 92/05/06 داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 479  مورخ 92/12/28 به صورت 

4 طبقه روي یک باب مغازه بسطح 25 مترمربع  شامل 4  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 
905.35 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد  و با گزارش 
ذیل به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده و برابر راي کمیسیون محکوم به پرداخت جریمه 

: گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 39.83 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.95مترمربع  -

احداث سایبان بتنی متصل به اعیان و بسطح 25.76 مترمربع احداث بارانداز جداساز فلزي 
.جهت تامین دو باب پارکینگ و بسطح 0.12 مترمربع اضافه بناي پیلوت  می باشد

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 18.67 مترمربع و افزایش  -
 تعداد مغازه از یک به دو باب

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  0.48 مترمربع ( هر طبقه  0.12مترمربع ) -
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 4.89 مترمربع و احداث دو باب انباري در این تراز-

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.49 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 14.44مترمربع (جهت اخذ عوارض درآمدي)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 4 به 8 واحد که مشمول 80.07 مترمربع در هر طبقه  -
 و در مجموع 4 طبقه 320.28 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد می گردد

در هنگام صدور پروانه به سطح  44.56 مترمربع از  تراکم اعطایی استفاده نموده  - 
اند.(تبصره 7)با توجه به اینکه اضافه بنا کمتر از 5 درصد کل زیربنا می باشد حذف می گردد

 .
دو باب کسري پارکینگ تجاري دارند -یک باب کسري پارکینگ تزاحمی (فقط درآمدي ) -
الزم به ذکر است با توجه به تامین 2 پارکینگ در زیر بارانداز  در صورت ابقاي بارانداز ها  -

رعایت 8 باب پارکینگ می گردد و در غیر اینصورت 2 باب کسري پارکینگ مسکونی خواهد 
. داشت

طی بررسی مجدد پرونده ،  با توجه به اینکه اضافه بناي ایشان کمتر از 5 درصد کل زیربناي 
پروانه می باشد ، طبق نظر کارگروه منطقه ، مشمول تبصره 7 نمی گردد و کاهش سطح راه 
پله و افزودن آن به بناي مفید ( بسطح 14.44 مترمربع ) صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي 

. می باشد که بدینوسیله اصالح گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

15
83

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی 
چهارم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,546,524,000
(یک میلیارد و  پانصد و  چهل و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 184.11  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25355 بدوي خ سعدي 
مک فالحتی

  

1-2-10321-14-1-0-0 15
84

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 55.39  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 250 مورخ 1394/12/11 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 424.41 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

:کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 16.31 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 157.32 مترمربع ( هر طبقه 39.33  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 11.32 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام 

می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 10.48 متر مربع ( هر طبقه 2.62 متر مربع )
.افزایش تعداد واحد از 3 به 4 که با توجه ضوابط فعالً تامین پارکینگ گردیده است -

الزم به ذکر است واحد طبقه چهارم از حالت دوبلکس خارج و به یک واحد مستقل تبدیل -
شده و مساحت آن به سطح 94.72 مترمربع بوده و مقدار 39.33 مترمربع اضافه بناي طبقه 
از آن کسر گردیده و مقدار 55.39 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم تحلیل 

.لحاظ می گردد
.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -

*********************************************************
*************************

مجدداً متقاضی اقدام به احداث 4 عدد انباري به سطح 10.2 مترمربع در حیاط خلوت 
سراسري نمودند که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب انباریها بوده و 

.مالک راساً اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه درخواست صدور 

.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

15
84

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 605,469,000(ششصد و  پنج میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه 
هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 78.49  3
 

1200000  , 1388
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25358 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي خ 
192 کوچه 

13

1-1-10537-46-1-0-0 15
85
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 723 مورخ 1387/12/26 بصورت 
ساختمان 2/5 طبقه بهمراه زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی با زیربناي 394/92 متر مربع 

 صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده
 : و قبالv بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم بابت

در همکف بمساحت 35/5 مترمربع-1
 در طبقات اول ودوم بمساحت 68/1مترمربع -2

با توجه به حذف زیرشیروانی که مساحت آن درپروانه صادره 59/52 مترمربع بوده -3 
وتبدیل به یک طبقه بسطح 98مترمربع گردیده که از مقدار فوق بسطح 35/48 مترمربع 

 جزء افزایش بنا وبسطح 23/76مترمربع مابه التفاوت عوارض مازاد برتراکم
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1389/04/29 و پرونده در واحد خالف میباشند

:همچنین بابت
اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 2/87 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از همکف بمساحت 56/65 متر مربع به یکواحد مسکونی (سوئیت)-2
 اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول و دوم بمساحت 8/64 متر مربع-3

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه سوم با احتساب حفره راه پله بمساحت 10/33 متر مربع-4
.داراي رأي تجدید نظر مورخ 1397/06/10 و پرونده در واحد خالف میباشند

ضمناv داراي بناي مازاد بر تراکم بمساحت 13 متر مربع بدلیل حذف راه پله و تبدیل به بناي 
.مفید (بصورت همزمانساز) در طبقه سوم میباشد

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

15
85

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 

نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و براساس نظریه کارشناس 
رسمی مبنی بر تایید استحکام بنا مطابق نظریه شماره 78523 مورخ 97/04/28،به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقات همکف وطبقه مازاد ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

34,729,805(سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه هزار و  هشتصد و  پنج) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 126.65  1.25
 

219375  , 1383 طبقه مازاد بر تراکم 1397/05/30 1/97/25360 بدوي روبروي  
پمپ بنزین 
فرزانه -  

کوي 
 کشاورز

1-1-10284-7-1-0-0 15
86

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه نسقی به شماره 610 مورخ 1379/12/20 و به 
صورت یک طبقه ویالئی با احتساب بارانداز و به مساحت کلی 78 مترمربع صادر شده است 

و متعاقب آن در مرحله فونداسیون داراي گواهی عدم خالف به شماره 31259 مورخ 
.1381/12/01 می باشد

حالیه با توجه به بازدید میدانی ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد و با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده داراي  بناي مازاد بر تراکم در همکف و احداث یک طبقه مازاد در طبقه اول 

:و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر نراکم در همکف به مساحت 26.99 مترمربع -1

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه اول به مساحت 99.66 مترمربع -2
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

15
86

با توجه به محتویات پرونده و  راي دیوان عدالت اداري وگواهی استحکام (ماده 27 ) 
به شماره 100758 مورخ 96.5.23ضمن نقص راي تجدیدنظر به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداریها در خصوص احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی جریمه به مبلغ 1091865600(یک میلیارد و  نود و  یک میلیون و  هشتصد و  

شصت و  پنج هزار و  ششصد)   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 162.48  2
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1397/05/23 1/97/25362 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوارمعلم 
ابتداي 

استاد سرا 
بن بست 
دلزنده 

پالك274

1-2-10030-47-1-0-0 15
87

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به  شماره 399 به تاریخ 93/12/28 به صورت 2.5 طبقه  با زیربناي 529.51 مترمربع 
و پروانه اصالحی به صورت 3.5 طبقه و انباري در زیر شیروانی با زیر بنا 698.78 متر مربع 
می باشد. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 162.48 مترمربع -1
کاهش اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 2.16 مترمربع -2

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 3,253,016,000(سه میلیارد و  دویست و  پنجاه و  سه میلیون و  

شانزده هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 262.34  4
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/05/23 1/97/25365 بدوي گلسار 
خ171 

  بلوارگیالن

1-1-10124-10-1-0-0 15
88

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,015,000,000(دو میلیارد و  
پانزده میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 325  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 4 در خصوص مابه التفاوت  تبدیل 4باب مغازه به 5باب  و همچنین 
تبدیل دفتر تجاري به تجاري در طبقه اول بسطح 143.47مترمربع  راي به اخذ جریمه 

برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 95439 مورخ 
97.05.20معادل 683,880,000(ششصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  هشتاد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 592.58 3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري به شماره 1/96/396مورخ 
96/12/28 به صورت یک طبقه روي بالکن مغازه و زیرزمین شامل 4 باب تجاري و 4  واحد 

اداري (دفترکار) کالً با زیر بناي  850.83 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه  
و خارج از تراکم با حذف زیرزمین و پوشش صد در صد  اقدام به احداث نموده ، عملیات 
ساختمانی در حد اتمام اسکلت و  سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

:داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 حذف زیرزمین بسطح 266.39 مترمربع -

اضافه بنا در همکف به سطح 84.90 مترمربع ضمنا بسطح 12.92مترمربع راه پله حذف و به  -
. زیربناي مفید افزوده شده است

   افزایش تعداد مغازه از 4 به 5 باب-
توسعه بالکن تجاري بسطح 41.60 مترمربع  ضمنا با توجه به افزایش تعداد بالکن از 4 به 5  -

. باب ، بسطح 12.92 مترمربع راه پله حذف و به زیربناي مفید افزوده شده است
اضافه بنا در طبقه اول به سطح  172.93مترمربع  ضمنا بسطح 34.89 مترمربع راه پله و  -

. راهرو حذف و به زیربناي مفید افزوده شده است
 تبدیل دفاتر تجاري در طبقه اول به تجاري بسطح 143.47 مترمربع -

با توجه به پرداخت 2 باب کسري پارکینگ در زمان پروانه ،  تعداد 13 واحد کسري  -
. پارکینگ تجاري دارد

الزم به توضیح است که هر باب مغازه با بالکن و طبقه اول تشکیل یک واحد تجاري مجزا  -
.را می دهد

*********
حالیه طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر 
اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,604,000,000(دو میلیارد و  

ششصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 775  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 1/97/25366 بدوي چهار راه  
گلسار خ 
اصلی 24 

متري 
گلسار 

ساختمان 
مرکزي 

مخابرات 
استان 
گیالن

1-1-10301-1-1-0-0 15
89

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 1411468800(یک میلیارد و  چهارصد و  یازده میلیون و  

چهارصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 210.04  2
 

3360000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدیدشده ساختمان احداثی مرکزي شرکت مخابرات استان که داراي پروانه 
ساختمانی بصورت اداري(تک برگی)بشماره622مورخ1369/12/28بصورت12طبقه با مجموع 

زیربناي 24295 مترمربع بوده که  پروانه باستناد بند 8 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج 
مورخ 1368/09/27 که درآن کمیسیون صراحتاً اعالم نموده با توجه به اینکه پارکینگ الزم 
در دو طبقه پیش بینی و طراحی گردیده با احداث ساختمان اداري موافقت می شود، صادر 

گردیده است.  پس از آن از بابت کاهش طبقات از 12 طبقه به 7 طبقه که طبقات 8الی12
اجرانگردیده وافزایش درطبقات دوم الی پنجم جمعاً بسطح1542.56مترمربع مازاد برتراکم و 

همچنین تعداد 414 واحد کسري پارکینگ داراي سوابق و راي کمیسیون ماده 
صدمورخ87/05/14 و راي کمیسیون ماده صد مورخ92/08/19وراي کمیسیون همعرض مورخ 
90/06/15  مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده است. همچنین این ساختمان فاقد پله فرار و 

.لوله آتش نشانی می باشد
الزم به توضیح است مجدداً اداره مخابرات نسبت به احداث بناي فاقد مجوز که داراي گزارش 

ناحیه شهرداري دراین خصوص بوده نسبت به توسعه بنا بشرح ذیل اقدام  نموده است: - 
تعبیه درب پارکینگ در حد شمال - احداث اعیان در حد شرق ( به صورت سرسراي ورودي 

) به سطح تقریبی 80.75 متر مربع که داراي سوابق گزارش در واحد محترم جلوگیري از 
تخلفات ساختمانی می باشد و برابر نقشه برداري جدید به سطح 66.08 مترمربع می باشد و 

.ضمناً بصورت بناي غیر مسقف می باشد
ضمناً در پرونده فنی ، این زمین مشتمل بر چند پالك ثبتی بوده و داخل آن کوچه وجود 

دارد که برابردستور ذیل گزارش سال1369 میبایستی پالك ها تجمیع و کوچه نیز از 
شهرداري خریداري می شد که سند مالکیت و مدارکی دال بر خرید کوچه در پرونده موجود 
.نبوده و نامعلوم است و در این خصوص نیاز به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري می باشد

حالیه برابر نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ممهور به مهر مهندسین نقشه بردار و تایید  
نظام مهندسی داراي مغایرت هاي زیر  نسبت به پروانه صادره به شرح ذیل می باشد( الزم 

بذکر است در پروانه صادره همکف بسطح 3400 متر مربع ، طبقه اول بسطح 2400 متر مربع و 
طبقات دوم الی هفتم هر کدام بسطح 1530 متر مربع مجاز بوده که گزارش زیر نسبت به 

:مساحت هاي مجاز پروانه محاسبه گردیده است)
اضافه بنا در همکف به سطح 104.7 متر مربع احداثی جدید که بصورت تاسیسات چیلر در  -1
حد جنوب و در محوطه بصورت غیر مسقف  و بر روي سکو فلزي به ارتفاع حدود 3 متر نصب 

گردیده است ، ضمن کاهش مساحت همکف بسطح 3.66 متر مربع
همچنین در حد شرق  سر دري ورودي بسطح 66.08 متر مربع می باشد که با توجه به غیر 

 .مسقف بودن جز زیر بنا لحاظ نگردیده است
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قسمتی از همکف که قبالً در نقشه هاي موجود در پرونده فنی در این محدوده بصورت  -2
سالن غذا خوري داخلی شرکت مخابرات بوده که در حال حاضر به رستوران بسطح 397.07 

متر مربع تبدیل یافته است. ضمناً سردري اشاره شده در بند 1 در مسیر ورودي رستوران 
احداث گردیده است و درب مشرف به معبر اصلی  ( بلوار گلسار )  جهت دسترسی به ورودي 

.رستوران در نقشه هاي معماري موجود در پرونده فنی بایگانی وجود نداشته است
با توجه به احداث رستوران داراي 20 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد ( به ازاي هر  -3

20 متر مربع فضاي مفید یک عدد پارکینگ)
کاهش بنا در طبقه اول بسطح 239.25 متر مربع -4

افزایش بنا در طبقات دوم الی چهارم هر کدام بسطح 384.86 متر مربع و مجموع  -5
1154.58 متر مربع در سه طبقه می باشد که از مقدار فوق بسطح 355.11 متر مربع در هر 

طبقه و مجموع 1065.33 متر مربع داراي سوابق پرداختی بوده و بسطح 29.75 متر مربع در 
.هر طبقه و مجموع 89.25 متر مربع در سه طبقه داراي اضافه بناي یکدست ساز می باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 493.32 متر مربع که از این مقدار بسطح 477.23 متر -6

.مربع داراي سوابق پرداختی بوده و بسطح 16.09 متر مربع اضافه بناي یکدست ساز می باشد
کاهش بنا در طبقه ششم بسطح 146.21 متر مربع -7
کاهش در طبقه هفتم بسطح 1004.25 متر مربع -8

.طبقات 8 تا 12 احداث نگردیده است -9
داراي 445 واحد کسري پارکینگ اداري به کسر مساحت رستوران بوده که از این مقدار  -10
به تعداد 414 واحد داراي سوابق پرداختی بوده ( به ازاي هر 100 متر مربع 3 واحد پارکینگ) 

.و به تعداد 31 واحد داراي کسري پارکینگ جدید می باشد
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 96/7/28 در حد شرق به سطح 14.04 و در حد غرب به 

. سطح 8.04 مترمربع در تعریض قرار دارد
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

 .گردد
*******************************

طی بازدید مجدد مشاهده گردید. رستوران تعطیل گردیده و در حال حاضر به همان شکل و 
بدون تغییر داخل و بال استفاده بوده و درب ورودي از خیابان اصلی به رستوران با جوشکاري 
مسدود شده است. با توجه به اینکه در نقشه هاي پروانه بصورت سالن غذاخوري بوده لذا با 
مسدود شدن درب ورودي به خیابان اصلی و عدم فعالیت رستوران بصورت همان سالن غذا 

خوري اعاده گردیده است. در این شرایط 20 واحد کسري پارکینگ رستوران منتفی می 
گردد و با توجه به تبدیل رستوران به فضاي اداري 12 واحد کسري پارکینگ دیگر خواهد 
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.داشت که در مجموع 43 واحد کسري پارکینگ می باشد
ضمناً سایبان جدید االحداثی بسطح حدود 30 متر مربع در محوطه جهت استفاده دو باب 

.پارکینگ احداث گردیده که طی بازدید مجدد سقف آن برچیده شده است
.خالف دیگري مشاهده نگردید

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم بهناز حاجت خواه طالب آبادي محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي درحد 
تراکم به مساحت 58/26 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی بمبلغ 4,660,800(چهار میلیون و  ششصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 58.26  0.1
 

800000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 1/97/25374 بدوي خ عرفان خ 
شمال کوچه 

شهید 
رهبري

1-1-10397-912-1-0-0 159
0

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم بهناز حاجت خواه طالب آبادي محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر 
تراکم به مساحت 16/68 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 16,680,000(شانزده میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 16.68  1.25
 

800000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
1 باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 20000000(بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

800000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی برابر نقشه هاي ارائه شه به سطح 
عرصه 112.28 مترمربع و اعیان مسکونی به سطح 74.95 مترمربع ( 58.26 مترمربع در حد 
تراکم و 16.68 مترمربع خارج تراکم ) که از بابت احداث آن مجوزي ارائه نگردید. اسکلت 

ساختمان بلوکی و قدمت آن 1389 می باشد. همچنین داراي یک واحد کسري پارکینگ می 
باشد. برابر خط پروزه شماره 11 مورخ 1396/05/22 به سطح 0.62 مترمربع در تعریض قرار 
 و به سطح 102.92 مترمربع در کاربري G213 دارد . ضمناً به سطح 8.74 مترمربع در کاربري

R112  واقع گردیده است.  مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/12/26و
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 
کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

15  0
 

850000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/30 1/97/25384 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی-رو
بروي بن 55

1-1-10693-7-1-0-0 159
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده یک باب مغازه بدون پروانه  با مساحت تقریبی 15 مترمربع و با 
قدمت حدوداً 8 سال می باشد . جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي 

. خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري می باشد
الزم به توضیح است امکان بازدید از داخل ملک میسر نبوده و گزارش فوق بصورت تقریبی 

است که پس از ارائه نقشه برداري و سایر مستندات قابل بررسی و اظهار نظر مجدد میباشد . 
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

159
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1086019200(یک میلیارد و  هشتاد و  شش میلیون و  نوزده هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 107.74  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/25396 بدوي گلسار خ  
126 ك 
سبزینه 
 چهار

1-1-10519-2-1-0-0 159
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
237,199,200(دویست و  سی و  هفت میلیون و  یکصد و  نود و  نه هزار و  دویست) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 141.19  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 397 مورخ 94/12/27  با زیر بناي کل  852.8 مترمربع در 4.5 طبقه و در 4 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد قالب بندي ستون طبقه اول می 

:باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 53.87 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 53.87 متر مربع -2
در هنگام صدور پروانه به سطح 141.19متر مربع  از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -3

تبصره 7)

.ضمناً سایبان پارکینگ هنوز احداث نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

159
2

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقص راي تجدید نظر با توجه به راي دیوان عدالت 
اداري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث 

پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به 
مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/10 1/97/25399 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
ولیعصر 
روبروي 

نمایندگی 
سایپا خ 

عرفان نبش 
4 راه 

  دهسرا

1-1-10403-480-1-0-0 159
3

با توجه به محتویات پرونده راي دیوان عدالت اداري  و توجهاً به مدافعات مالک ضمن 
نقض راي تجدید نظر  و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

83084-97/5/3 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  1,400,000,000(یک میلیارد و  

چهارصد میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 180.96  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدیدنظر را فراهم نماید ارائه ننموده 
است لذا راي تجدیدنظر  جریمه بمبلغ 73113600(هفتاد و  سه میلیون و  یکصد و  

سیزده هزار و  ششصد)  ریال صادرو  تایید میگردد.

جریمه 10.88  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی که داراي پروانه ساختمانی به شماره  9 مورخ  
94/3/4با زیر بناي کل  937.65 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 6 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد 

نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه بدون افزایش سطح اقدام به احداث بنا 
:نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

احداث دوباب مغازه بسطح 54.24 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  -1
تبدیل طبقه اول به بالکن  تجاري بسطح 126.72 متر مربع که از این مقدار بسطح  -2

108.64 متر مربع خارج از 1/3 می باشد. ( ضمناً مساحت طبقه اول بسطح 26.1 متر مربع 
کاهش یافته است)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 2.72 متر مربع و در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 

8.16 متر مربع ( هر طبقه 2.72 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 9.81 متر مربع در همکف و بسطح 305.81 متر مربع در -4

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که با توجه به اینکه افزایش سطح ندارد لذا 
.مشمول تخلف  تبصره 7 نمی گردد

با توجه به 6 واحد مسکونی 4 واحد پارکینگ تامین نموده و داراي 2 واحد کسري  -5
پارکینگ براي واحد هاي مسکونی بوده  بدلیل تبدیل پیلوت به تجاري از نوع تجاري می 

.باشد
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري جهت مغازه ها می باشد -6

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 37.29 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -7
.می باشد

======================
ا زبابت تخلفات فوق داراي سوابق گزارش و تکمیل مدارك جهت ارسال به کمیسیون ماده  
صد  سوابق پرداخت تخلفات در واحد تخلفات بوده که پس از ان تغییراتی صورت نگرفته 

.است
..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی رادارند

مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

159
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/30 1/97/25409 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
 توحید

1-1-10021-15-1-0-0 159
4

در خصوص تبدیل 212.34 مترمربع بناي مسکونی به تجاري بر خالف مدلول پروانه 
راي به  اعاده بناي تجاري به وضع پروانه صادر و اعالم مینماید.  ---------  در 

خصوص مساحت 150.80مترمربع  اضافه بناي  مسکونی مازاد برتراکم همکف و طبقات 
مجاز و طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,520,064,000(یک میلیارد و  
پانصد و  بیست میلیون و  شصت و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.مینماید.

جریمه 150.8  3
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص مابه 
االتفاوت ارزش سرقفل توسعه تجاري همکف بمساحت 26.64 مترمربع  به استناد 
تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه هیات 

کارشناسی شماره 96177 مورخ1397.05.21 معادل 1,491,840,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  نود و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 26.64  0
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
4,939,200(چهار میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 2.94  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 480 مورخ 1392/12/28 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 295.15 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام 
: رسیده که بابت تخلفات بشرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به سطح 0.62 مترمربع -
توسعه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه به سطح 26.64 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.62 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 36.22 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 35.6 مترمربع  -

عدم رعایت عقب سازي می باشد )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به سطح 106.17 مترمربع -

 توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 7.17 مترمربع -
الزم به ذکر است طبقات اول و دوم به صورت تجاري در حال استفاده بوده و طبقه سوم به 

.صورت مسکونی می باشد
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 212.34 مترمربع ( هر طبقه  -

106.17 مترمربع )
با توجه به استفاده طبقات اول و دوم به صورت تجاري داراي 5 واحد کسري پارکینگ  -

.تجاري و 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 2.94 متر مربع ( تبصره 7) -

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي راي کمیسیون بدوي مورخ 1396/10/05 مبنی بر اعاده به 
.وضع سابق می باشد

سپس  با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 1396/11/10 ، با فرض اعاده طبقات اول و 
دوم به وضع پروانه ( تبدیل طبقات اول و دوم از تجاري به مسکونی ) ،  وضعیت کسري 

:پارکینگ به شرح ذیل می باشد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

که بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 1/97/25409 مورخ  
 1397/05/30مبنی بر جریمه می باشد

طی بازدید انجام شده راه پله دسترسی مغازه به طبقه اول تخریب شده همچنین *****
حفره راه پله بتن ریزي و مسدود شده است و طبقات اول و دوم و سوم به مسکونی تبدیل 
شده و اعاده به وضع پروانه گردیده است درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت 

.صدور دستورتقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي احمدعلی محمدي موضوع گزارش شهرداري منطقه 
1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 274.6 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2767968000(دو میلیارد و  هفتصد و  شصت و  

هفت میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 274.6  3
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/06/17 1/97/25410 بدوي گلسار -  
قبل از پل 
پستک -  
20 متري 

گاز

1-1-10539-17-1-0-0 159
5

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 127.74 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ214,603,200(دویست و  چهارده میلیون و  ششصد و  سه هزار و  دویست)  
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 127.74  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی در مرحله بهره برداري که  داراي  پروانه 
ساختمانی به شماره 502 مورخ 1392/12/28 و به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر 

شیروانی، شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي کلی  537.72 مترمربع می باشد عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده است  و حالیه مالک برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس 

: نقشه بردار داراي  افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60% بشرح ذیل  می باشد
 . افزایش بنا در همکف بسطح 42.81 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 217.12 مترمربع که براي هر طبقه بسطح  -2
.54.28 مترمربع می باشد

. کاهش بنا  زیر شیروانی باتوجه به حذف انباري ها به مساحت 35.40 مترمربع-3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و آسانسور نسبت به زمان صدور پروانه و  -4
تبدیل آن به بناي مفید درهمکف و طبقات به مساحت 14.67 مترمربع .( همکف به مساحت 

3.15 مترمربع و طبقات 11.52 مترمربع .( هر طبقه 2.88 مترمربع .))
در هنگام صدور پروانه به سطح 127.74 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است که  -5 

.با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
(( الزم به توضیح است ملک مورد نظر در هنگام صدور پروانه ساختمانی برابر نقشه معماري 
از حد شمال داراي درب سواره رو جهت تامین پارکینگ بدون تزاحم بوده حال با توجه به 

احداث پارك تفریحی در حد شمال ملک مورد نظر(بلوار گیالن 20 متري گاز) موجب مسدود 
شدن راه سواره رو ساختمان مورد نظراز حد شمال ساختمان  گردیده است  که بدین جهت 

مالک با توجه به عقب ساز بودن ملک در حد جنوب  مجبور به احداث 2 درب سواره رو  
نموده است که از بابت آن داراي صورتجلسه پیوست کارگروه فنی شهرداري منطقه یک 
مورخ 1396/03/18   ( با ایجاد یک درب سواره رو اضافه تر در حد جنوب ) موافقت شده 

است . فلذا حالیه کسري پارکینگ ندارد.))
حالیه درخواست گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارند. مراتب جهت صدور دستورات 

.مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي فراهم ملکی نسبت به راي اصداري از کمیسیون تجدیدنظر 
بشماره دادنامه 1.94.16496 مورخ 94.12.12 مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 

رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970904301314 مورخ 95.7.25 به این 
کمیسیون ارجاع گردیده ، اعضاي کمیسیون با عنایت به محتویات پرونده و گزارش و 

اوراق و مدارك و مستندات پیوست در پرونده و با درنظر گرفتن موارد نقص شعبه 
محترم 43 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري در 

خصوص میزان تخلف ؛ و وصول نظریه کارشناس رسمی دادگستري تحت شماره 
79688 مورخ 97.4.30 ، لذا اعضاء کمیسیون متفقاً راي شماره  1.94.16496 مورخ 

94.12.12 مورد تاییدو مطابق موازین قانونی دانسته عینا آن را تایید و استوار مینماید. 
راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 20.3  0
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25412 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار ش  
انصاري خ 

امام (ع)رضا 
  ك 3

1-1-10500-125-1-0-0 159
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راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 38.8  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 31.85  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :ملک فوق داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
یک قطعه زمین فاقد سند و غیر محصور وخالی از اعیان برابر خط عادي بمساحت98/86
مترمربع که برابر خط پروژه شماره2042مورخ90/9/29 باقیمانده ملک بسطح 15مترمربع 

داراي عقب نشینی بوده که متقاضی قبال طی درخواستی جهت صدور پروانه احداث 
بنابراساس ضوابط اقدام نموده است لیکن حالیه قبل ازصدور پروانه ساختمانی مبادرت به 

احداث نموده و درحد اجراي همکف داراي سوابق گزارش در واحد جلوگیري از تخلفات  می 
: باشد

الزم به توضیح است که در گزارش اولیه که منجر به صدور راي بدوي گردیده مالک نقشه 
وضع موجود از اعیان ارائه ننموده بودند و متراژ بصورت تقریبی بوده و مجدد برابرنقشه 

 : برداري ارائه شده داراي تخلفات تا این مرحله بشرح ذیل می باشد
احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 70.65مترمربع بر روي عرصه بسطح 77.60 

مترمربع که از این مقدار بسطح 31.85 مترمربع خارج از تراکم و مابقی 38.80 مترمربع در 
.حد تراکم می باشد

  تبدیل قسمتی از همکف به یک باب مغازه بسطح 20.30 مترمربع
حالیه مجددا داراي مغایرت هاي مجدد در همکف و با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی 

در طبقات  می باشند که با توجه به نظر اعضاي محترم کمیسیون در درخواست دیگري 
  . متعاقبا اعالم خواهد شد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین امساك پور موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 269.15 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2874522000(دو میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  

چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 269.15  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/25 1/97/25416 بدوي خ معلم  
باالتر از 
میدان 

سرگل نبوت 
سوم

1-2-10271-5-1-0-0 159
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در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 12.22 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

(960/000 ریال) بمبلغ  35193600(سی و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.22  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 217 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه روي یک باب مغازه 

با زیر بناي کل 822.35 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 316505 در مرحله اتمام 
فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده و تا این 
:مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 73.54 مترمربع -1
توسعه رواق به سطح 0.15 مترمربع -2

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 94.49 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 92.05 مترمربع -4

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 244.76 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 171.8 مترمربع ( هر طبقه 85.9 مترمربع ) -6

توسعه زیر شیروانی به سطح 18.56 مترمربع -7
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 12.22  -8

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام ( طبقه چهارم ) به سطح 5.25 مترمربع -9

داراي 9 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که در زمان پروانه یک واحد کسري -10
.پارکینگ پرداخت گردیده است

*********************************************************
***************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/08/12 مبنی بر اینکه در صورت اعاده 
: طبقه اول به مسکونی وضعیت کسري پارکینگ بررسی شود ، الزم به توضیح است

در صورت اعاده طبقه اول به مسکونی آیتم شماره 5 ( تبدیل مسکونی به تجاري به سطح 
.244.76 مترمربع ) حذف و کسري پارکینگ تجاري از 8 واحد به 5 واحد تقلیل می یابد

ضمناً با توجه به 3 واحد مسکونی بیش از 180 مترمربع نیاز به 3 پارکینگ دوبل می باشد که 
.با توجه به تامین 2 پارکینگ داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

*********************************************************
*****************************************

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/09/17 مبنی 
.بر اعاده به وضع سابق می باشد

حالیه طی بازدید صورت گرفته مالک اقدام به تغییراتی نسبت به سوابق به شرح ذیل 
:نمودند
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کاهش تجاري در همکف به سطح 94.49 مترمربع و رساندن آن به متراژ زمان پروانه -
کاهش رواق به سطح 0.15 مترمربع و رساندن آن به متراژ زمان پروانه -

.طبقه اول به سطح 244.76 مترمربع از حالت تجاري به مسکونی برگشته است -
برابر ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد و با توجه به 3 واحد  -

مسکونی بیش از 180 مترمربع نیاز به 3 پارکینگ دوبل می باشد که با توجه به تامین 3 
.پارکینگ داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,632,204,000(یک میلیارد و  

ششصد و  سی و  دو میلیون و  دویست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 215.9  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 1/97/25418 بدوي بلوار معلم  
علی آباد بن 

بست اول

1-2-10084-113-1-0-0 159
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ1,792,627,200(یک میلیارد و  هفتصد و  نود 

و  دو میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 177.84  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/181 مورخ  96/11/26 با زیر بناي کل  576.95 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراسی تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 46.88 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 140.64 مترمربع ( هر  -2

طبقه 46.88 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 177.84 متر مربع -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 8.26 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

18.84 مربع ( هر طبقه 6.28متر مربع )
داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت 1.28 متر مربع -5

داراي کسري فضاي باز بسطح 48.79 متر مربع می باشد. داراي کسري فضاي سبز  -6
.بسطح 25.5 متر مربع می باشد

 .با توجه به 4 واحد مسکونی رعایت پارکینگ گردیده است -7

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

159
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  2387779(دو میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هفت 
هزار و  هفتصد و  هفتاد و  نه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.61  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 1/97/25420 بدوي هاشمی 
بعثت  کوچه 

8 متري

1-2-10338-24-1-0-0 159
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  9,012,262(نه میلیون و  دوازده هزار 
و  دویست و  شصت و  دو) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.78  1.5
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس فاقد سند و برابر نقشه برداري 
ارائه شده داراي اعیان در همکف به سطح 71.48 مترمربع ( 51.7 مترمربع در حد تراکم و به 
سطح 19.78 مترمربع خارج تراکم ) و نیم طبقه به سطح 26.91 مترمربع ( در حد تراکم ) می 

باشد. از بابت احداث اعیانات مجوزي ارائه نگردید. ضمناً قدمت ساختمان با توجه به فیش 
برق پیوستی 1382 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/05/13 به سطح 3.34 
مترمربع در تعریض کوچه 8 متري می باشد.  مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد 

.مورخ 1396/07/04 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

159
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار اضافه بناي 
همکف و طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,266,720,000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  بیست 
هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 188.5  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25423 تجدید 
نظر

صفاري   
پامچال

1-2-10084-129-1-0-0 160
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 161مورخ 96/10/25 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 718/35 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف  با احتساب سایه کنسول بمساحت 32/9 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 155/6 متر مربع (هر طبقه 38/9 متر مربع)-2

کاهش راه پله به بام بمیزان 9/51 متر مربع-3
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو احداث نگردیده
و طبق پالن معماري ارائه شده در حد غرب داراي 3 درب سواره رو مجموعاv به عرض 10/60 

متر میباشند که طبق ضوابط مجاز به تأمین 3 درب حداکثر به عرض 9 میباشد.(یکواحد 
کسري پارکینگ درآمدي دارند.)

همچنین در زمان پروانه در حد جنوب و غرب پارك حاشیه اي تأمین گردیده ولی وضع 
.موجود طبق نقشه ارائه شده فقط در حد جنوب پارك حاشیه اي تأمین میگردد

.و بمساحت 38/64 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند
(فضاي سبز در نقشه ها جانمایی گردیده ولی تاکنون اجرا نگردیده است.)

همچنین قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 28/19 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي 
مورخ 1396/11/29  و متعاقب آن پروانه مرحله مرحله دوم بشماره 325269 مورخ 

.1396/12/26 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

160
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  2,016,159,600(دو میلیارد و  شانزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه 
هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 345.12  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/03 1/97/25424 تجدید 
نظر

بیستون 
طالقانی 
پارك 

نیکمرام 
فوالدلوي 

دوم

1-2-10088-169-1-0-0 160
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 225 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی با رعایت عقب سازي در 
طبقه پنجم بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1511/81 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 46/03 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 184/12 متر مربع (هر طبقه 46/03 متر مربع)-2

 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 80/57 متر مربع-3
(از این مقدار بمساحت 34/54 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي میباشد.)

توسعه زیرشیروانی بمساحت 14/87 متر مربع (بمساحت 1/64 متر مربع بصورت توسعه -4
انباري-بمساحت 13/23 متر مربع توسعه راهرو)

الزم به توضیح است که داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 3/13 متر مربع بصورت 
احداث انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمساحت 1/64 متر مربع از آن در توسعه بناي 

.زیرشیروانی لحاظ گردیده است
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 4/24 متر مربع و طبقات -5

5.4.3.2.1 بمساحت 13/80 متر مربع (هر طبقه 2/76 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده
.همچنین رعایت ارتفاع مجاز پیلوت در زمان پایانکار الزامی میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) *******

160
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر باینکه در متن راي شماره 22414/97/1 مورخ 97/05/23،صادره از این کمیسیون 
مربوط به تخلف ساختمانی 2 برابر ارزش معامالتی ملک لحاظ شده لیکن در ستون 

مربوط به ضریب جریمه 2.5 به اشتباه قید گردید لذا کمیسیون با اعالم اینکه ضریب 
مورد نظر 2 برابر می باشد؛بنابراین با اصالح ضریب مذکور و نیز تغییر مبلغ جریمه به 

مبلغ 449376000(چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) 
ریال دادنامه فوق الذکر اصالح می گردد.بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي 

اصالحی ممنوع است.

جریمه 72.48  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 1/97/25440 اصالح
ي 

بدوي

فلکه جهاد  
شهرك 

فرهنگیان 
بلوار 

ولیعصر 
(حج) ك 

32 

1-2-10723-23-1-0-0 160
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 168 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 
 با زیر بناي کل 404.43 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 313469 مورخ 1396/12/28
 در مرحله اتمام فونداسیون و به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 28.81 مترمربع  صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 4.65 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 72.48 مترمربع ( هر طبقه 24.16 مترمربع ) -
.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 12.64 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم زینب السادات شریفی نسبت به راي شماره 1.97.24908 
مورخ 97.5.20 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 79.65 مترمربع به مبلغ  370372500(سیصد و  هفتاد میلیون و  
سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 79.65  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/01 1/97/25443 تجدید 
نظر

رشتیان  
-خیابان 
شهید 

مسیبی - 
اولین کوچه 

سمت 
راست- بن 

 بست

1-2-10234-61-1-0-0 160
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان در مرحله نازك کاري که داراي 
پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 237 مورخ 1395/12/28 و به صورت 2 طبقه بر روي 
پیلوت در دو واحد مسکونی به انضمام یک باب اتاق ( اطاق ورزشی در حد 35 % همکف  به 

.مساحت 22.35 مترمربع ) و به مساحت کلی 380.80 مترمربع صادر شده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفات در همکف و طبقات و به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 5.82 مترمربع -1

. توسعه بناي مسکونی از بابت تبدیل پیلوت به اطاق به مساحت 18.08 مترمربع -2
(( اطاق مذکور فقال فاقد سرویس بهداشتی و حمام می باشد. و اطاق فوق الذکر داراي پنجره 

به سمت شارع نیز می باشد که در نقشه هاي زمان پروانه وجود نداشته است.))
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.82 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.82 مترمربع -4

. اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 9.09 مترمربع -5
.داراي انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 3.74 مترمربع می باشد -6

داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش ان به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت  -7
31.28 مترمربع می باشد.( همکف به مساحت 8.96 مترمربع و طبقات  به مساحت 22.32 

مترمربع .( هر طبقه 11.16 مترمربع .))
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدعلی صابري افتخار موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 85.27 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 501387600(پانصد و  یک میلیون و  سیصد و 

 هشتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 85.27  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 1/97/25452 بدوي علی اباد -  
هاشمی خ 
13 ابان ك 

نسترن

1-2-10162-20-1-0-0 160
4

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 165.27 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ277,653,600(دویست و  هفتاد و  هفت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  سه هزار 
و  ششصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 165.27  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 218 مورخ 94/11/25
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري زیرشیروانی کالً با زیربناي 

582.41  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و 

سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 
:پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 11.75مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  73.52 مترمربع ( هر طبقه  18.38  -

مترمربع )
کاهش بنا در زیرشیروانی و راه پله به بام به سطح  12.74مترمربع -

در ضورت اختصاص انباري 3 به پارکینگ شماره 1 و انباري 4 به پارکینگ شماره 2 تا این  -
.مرحله رعایت 2 باب پارکینگ براي 2 واحد می گردد

با توجه به افزایش عرض درب از 4 به 5 متر و عدم حذف پارك حاشیه اي مشمول یک باب  -
کسري پارکینگ تزاحمی (درآمدي ) می گردد و در صورت موافقت در مجموع رعایت 4 

 . پارکینگ براي 4 واحد می گردد
ضمنا در هنگام صدور پروانه به سطح  165.27مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -

اند.(تبصره 7)
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
102856-97/5/29 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   200000000(دویست 
میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 72.7  0
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/10 1/97/25456 بدوي بلوار 
ولیعصر خ 
خانجانی 

بعداز 
مجتمع 

باران

1-1-10291-965-1-0-0 160
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 
170.1 مترمربع مشتمل بر تعمیرگاه ماشین به سطح 70 مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز 

به سطح 2.7 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیانات فوق الذکر مجوزي ارائه نگردید. 
اسکلت سازه فلزي و قدمت آن سال جاري (1396) می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 
1396/11/03 فاقد عقب نشینی می باشد.  الزم به توضیح است برابر تصمیم کمیسیون ماده 
صد مورخ 1396/11/24 در خصوص مغایرت کد نوسازي و کابري بر روي شیت شهر ، گزارش 

.و شیت شهر اصالح گردید. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 

تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و تبدیل راه پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 201398400(دویست و 

 یک میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.97  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/25458 بدوي سعدي  پور  
نقاشیان(بن 
بست اول)

1-2-10315-104-1-0-0 160
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/328مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 461.92 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
 :شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.31 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.57 مترمربع-

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.31 مترمربع-
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 5.46 مترمربع-

از بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول به سطح 14.62مترمربع و  کاهش سطح راه پله و  
افزودن آن به بناي مفید در همکف و طبقه اول به سطح 9.51 مترمربع داراي راي کمیسیون 

ماده صد میباشد بر این اساس داراي مابه التفاوت همزمانساز به سطح 2.52 مترمربع در 
.همکف میباشد
همچنین داراي؛

اضافه بنا در طبقه دوم و سوم به سطح 14.62 مترمربع (هر طبقه 7.31 مترمربع)-1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 2-10.92

مترمربع (هر طبقه 5.46 مترمربع)
مازاد بر تراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 1.91 -3

مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 3.09 مترمربع

تغییر جانمایی به سطح 0.75 مترمربع در همکف و 2.25 مترمربع در طبقات
جانمایی پارکینگ ها در زمان پایانکار پس از پارك عملی خودرو و نصب درب هاي پارکینگ 

.قابل بررسی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است---------------

160
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي موسی نظري پور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 10/07 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 62726400(شصت و  دو 

میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 10.07  2
 

3360000  , 1389
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 1/97/25459 بدوي گلسار  
بلوارتوحید 
زمینهاي 
خداخواه

1-1-10166-59-1-0-0 160
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 مترمربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد . 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 285 مورخ 88/10/08 
بصورت 4/5 طبقه صادر که جهت اضافه بنا و احداث یک طبقه مازاد داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درحال بهره 
برداریست وحالیه تقاضاي صدور پایان کار را دارند. گواهی استاندارد آسانسور و سازمان 
آتش نشانی ارائه نشده است . سبد زباله نصب نشده است.استخر تکمیل می باشد.داراي 

رمپ با ارتفاع حدود 40 سانتی متر در کوچه که در صورت عدم تخریب ، ملک فاقد پارکینگ 
می باشد .برابر نقشه برداري که به تایید نظام مهندسی رسیده است داراي مابه التفاوت بناي 
همزمانساز در زیرزمین و همکف بسطح 1/20مترمربع و احداث راه پله تا بام با اسکلت فلزي 
بسطح 8/87مترمربع می باشد و برابر ضوابط پروانه در صورت تایید رمپ یک واحد کسري 

پارکینگ دارد . زیرزمین داراي انباري و اتاق ورزش و همکف شامل استخرو سه باب 
. پارکینگ می باشد

. برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري به پیوست سال وقوع تخلف  به 1389 تغییر یافت
 . طی بازدید مجدد مالک راسا نسبت به اصالح رمپ اقدام نموده است

تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت بروزرسانی گزارش و اقدام مقتضی تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی براي 
تراکم اعطایی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
مندرج در راي بدوي را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده 

در مبلغ جریمه به مبلغ  176702400(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 105.18  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/06/06 1/97/25473 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ 
192  کوچه 

چهارم

1-1-10296-84-1-0-0 160
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث طبقه مازاد پنجم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,014,048,000(یک میلیارد 
و  چهارده میلیون و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 150.9  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي حسن گلکاري وخانم مریم احتشامی نسبت به راي 
بدوي شماره 17234/95/1-30/04/95 صادره از شعبه سه کمیسیون ماده صد 

شهرداري رشت، جهت رسیدگی مجدد به این کمیسیون ارجاع گردید؛لذا با احراز 
تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي بدوي 

براي اضافه بناي همکف و طبقات متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان مندرج در راي بدوي را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 
بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  601440000(ششصد و  یک میلیون و  چهارصد و  

چهل هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 89.5  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد 

و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
((  ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره169مورخ 93/09/05 به صورت 

4.5 طبقه بازیربناي 686 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و 

:آراي کمیسیون ماده صد می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح17.90 مترمربع -1

 افزایش بنا در طبقات 1-4 جمعاً بسطح71.60مترمربع-2
 احداث یک طبقه مازاد درطبقه پنجم بسطح 150.90مترمربع-3

 کاهش درادامه راه پله به بام بسطح1.53مترمربع-4
 درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم بمقدار105.18مترمربع-5

باتوجه به افزایش تعداد واحد مسکونی وضوابط جاري ، یک واحد کسري پارکینگ تعلق -6
.می گیرد

ضمنآ پله فرار در محوطه حیاط خلوت احداث گردیده و جزء زیربناي همکف و طبقات ***
محاسبه گردیده که نیاز به اعالم نظر مراجع ذیصالح می باشد.))

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده

توضیح اینکه پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی در زمان پایانکار هرگونه مغایرت احتمالی 
.گزارش میگردد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *******
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خدیجه میالنی نسبت به راي اصداري از کمیسیون تجدیدنظر 
بشماره دادنامه 1.96.20291 مورخ 96.3.27 مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 

رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903103405 مورخ 96.9.25 به این 
کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفادآراي 

اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان 
عدالت اداري شعبه 14 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفلی و وصول نظریه مزبور تحت شماره 96167 
مورخ 97.5.21 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش به مبلغ 66800000(شصت و  شش میلیون و  هشتصد هزار )ریال 

محکوم و اعالم می نماید. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 217.23  0
 

65000  , 1360
 , 1376

1397/06/10 بالکن بدون پروانه  1/97/25482 رسیدگ
ي 

 مجدد

0-0-1-114-10043-2-1  خ. طالقانی  160
9

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 50  2
 

220000  , 1376 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 449 مورخ 
1358/04/25 به صورت 2 طبقه بروي 2 باب مغازه بهمراه بالکن و یک باب مغازه در زیر پله با 

.زیربناي  258 متر مربع صادر گردیده که تاکنون پایانکار دریافت ننموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي
توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 11/22 متر مربع -1

توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه (حد شرق)بمساحت 24/30 متر مربع و تبدیل به  -2
 یکواحد تجاري مجزا

(مساحت واحد تجاري 36/30 متر مربع)
احداث بالکن در واحد تجاري حد غرب بمساحت 10/07 متر مربع (بمساحت 6/95 متر -3

                                                        مربع درحد 1/3 - بمساحت 3/12 متر مربع خارج از 1/3)
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                    
تبدیل واحد هاي مسکونی طبقات 2.1 به  تجاري مجموعاv بمساحت  171/64 متر مربع(هر  -4

طبقه 85/82 متر مربع) که از این مقدار بمساحت  21/10 مترمربع بصورت احداث کنسول 
.غیر مجاز به سمت معبر میباشد

 تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري -5
حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري در خصوص توسعه همکف و بالکن با قدمت سال 1360 همچنین بناي تبدیلی با 
.قدمت سال 1391 درخواست اعالم کسري پارکینگ بر اساس سال وقوع تخلف را دارند

توضیح اینکه طبق بررسی هاي انجام شده و مدارك ارائه شده توسط متقاضی قدمت تبدیل 
واحد هاي مسکونی به تجاري در طبقات مربوط به سال 1376 و مابقی تغییرات مربوط به 

سال 1360 بوده و
.بر همین اساس تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري مورد تأیید میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد جهانی گیلوایی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد جمعاً 

بمساحت 111.37 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 584654000
(پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 111.37  2
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 1/97/25502 بدوي استاد سرا  
کوچه شاد 
پور فرعی 
سمت چپ

1-2-10229-3-1-0-0 161
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/382مورخ 
1396/12/28 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل یک  واحد مسکونی کالً با زیر بناي  

152.92مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از 
تراکم  اقدام به احداث نموده و از بابت افزایش بنا داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل 

: بوده که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 11.65مترمربع -

احداث یک باب انباري در همکف بسطح 27.05 مترمربع که از این مقدار بسطح 22.05  -
 . مترمربع مازاد برتراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري می باشد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح 46.26 مترمربع ( هر طبقه 23.13 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 3  بصورت اتاق و تراس متصل به آن بسطح 29.13  -

( مترمربع (20.90+8.23
توسعه راه پله به بام به سطح 2.28 مترمربع -

  حذف حیاط خلوت سراسري و به جاي آن احداث پاسیوي 2*2 -
. رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد -

: ضمنا
برابر نامه شماره 57221-97/12/20 اداره راه و شهرسازي در بازگشت به نامه شماره ش ر 
245413 -1397مورخ  97/12/15 در ارتباط با درخواست بام سبز براي آقاي محمد جهانی 
براي پالك ثبتی 4/2695 واقع در استادسرا کوچه شادپور ، با درخواست بام سبز در جهت 

افزایش پایداري و جذب آب هاي روان و بدون استقرار فعالیت و بدون اشرافیت به مجاورین 
و در متراژ موجود و بدون سازه و با تمهیدات الزم براي رعایت استاندارد ها و جهت عایق 
بندي با توجه به اقلیم و فقط در جهت نگهداري گل و گیاه و با اجراي شیب بام در نما (با 

. مصالح و رنگ مشابه با سفال) در جهت حفظ هویت شهري موافقت گردیده است
***************************************+

حالیه عملیات در مرحله سفتکاري بوده و تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي 
 . صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 33,263,000(سی و  

سه میلیون و  دویست و  شصت و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.73  1
 

3100000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/17 1/97/25503 بدوي کوي 
هاشمی - 
 13 آبان

1-2-10237-10-1-0-0 161
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بناي تجاري، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 49662000(چهل و  نه میلیون و  ششصد و  شصت و  
دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.34  3
 

3100000  , 1395 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی مسکونی به 
شماره 80  مورخ 93/06/13 به صورت 3 طبقه برروي پیلوت در 3 واحد مسکونی و با زیربناي 
کلی  324.44  مترمربع صادر گردیده است. از بابت تخلفات تا مرحله اجراء سقف سوم داراي 
گزارش کارشناسی قبلی و متعاقب آن راي کمیسیون تجدید نظر مبنی بر صدور جریمه و به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 39.08 مترمربع و تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري(3 باب -1  

مغازه) به سطح 67.05 مترمربع که در نتیجه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می 
 .باشد

. اضافه بنا در طبقات1 و 2 هرکدام  به سطح34.33 و در مجموع 68.66 مترمربع-2   
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش راه پله و آسانسور و افزودن آن به بناي مفید در - 3   
همکف به سطح 0.62 مترمربع و در طبقات 1 و 2 هرکدام به سطح 2.20 و مجموعاً به سطح 

.4.40 مترمربع
طبقه 3 در زمان پروانه به صورت واحد مسکونی بوده که حالیه با توجه به نقشه  -4   

(( .معماري به صورت انباري می باشد
*********************************************************

**************
مجدداً از بابت مابه التفاوت هاي همزمان ساز و غیر همزمان ساز داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
. اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 0.93 مترمربع -1

. توسعه بناي جدید تجاري در همکف به مساحت 5.34 مترمربع -2
. اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 2.23 مترمربع -3
. اضافه بناي همزمان ساز در طبقه دوم به مساحت 2.23 مترمربع -4

کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات اول و دوم به  -5
((. مساحت 5.34 مترمربع .( همکف 2.92 مترمربع و طبقات 2.42 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 4.15 مترمربع  -6
. (( صرفا بابت عوارض درآمدي

*********************************************************
****************************

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد. خالف 
.جدیدي مشاهده نگردید

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کیوان زبردست موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 216.55 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1927295000(یک میلیارد و  نهصد و  بیست و  

هفت میلیون و  دویست و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 216.55  2.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/01 1/97/25505 بدوي گلسار  
 خیابان 107

1-1-10029-37-1-0-0 161
2

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 218.46 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ388,858,800(سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هشت 
هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 218.46  0.5
 

3560000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  283 مورخ  94/12/22 با زیر بناي کل  1391.77 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 

اسکلت می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از 
:عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.07مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 116.28 مترمربع (  -2
هر طبقه 29.07 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 58.67 متر مربع  در طبقه پنجم که از این مقدار بسطح  -3
 .29.6 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 6.13 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 6.4 

متر مربع ( هر طبقه 1.28متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 28.83 متر مربع در همکف و بسطح 189.63متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.اسکلت سازه از بتن آرمه به اسکلت فلزي تغییر یافته است -6

.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -7

.مساحت زیر شیروانی بسطح 4.27 متر مربع کاهش یافته است

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
عملیات در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروز  ****

رسانی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز باستناد تبصره 4 با اعمال  ضریب0.1 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 10561700(ده میلیون و  پانصد و  شصت و  
یک هزار و  هفتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد. و در خصوص عقب 

نشینی عرصه  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 34.07  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 1/97/25511 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 

پمپ بنزین 
انتهاي کوي 

کشاورز 
 انتهاي رز 1

1-1-10281-69-1-0-0 161
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین به 
مساحت 162مترمربع می باشد که مالک بدون مجوز اقدام به احداث اعیان برابر نقشه 
معماري ارائه شده به سطح 34.07 مترمربع (کال در حد تراکم) با قدمت سال 95 نموده 
است.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می 

***باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/03/05 به سطح 8.96 مترمربع در تعریض معبر 10
 متري میباشد.مراتب باتوجه به درخواست مجوز حفاري گاز جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 

لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 7,875,000(هفت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار )  ریال 

صادر می گردد.

جریمه 70  1
 

112500  , 1377 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/13 1/97/25551 بدوي خ شهید 
نوروزي 
کوچه 16

1-1-10650-7-1-0-0 161
4

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,812,500(دو میلیون و  
هشتصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

112500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط همکاران محترم ناحیه بصورت یکباب خانه ویالیی بسطح 
تقریبی 70متر مربع با قدمت حدود 20 سال میباشد که برروي عرصه نسقی احداث کردیده 

است و داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد  که تا کنون هیچگونه مدرکی از سوي مالک 
مبنی بر مجوز ساخت ارائه نگردیده است الزم بذکر است گزارش مذکور بصورت تقریبی بوده 

که بعد از یازدید از داخل ملک و همچنین ارائه اسناد و مدارك و نقشه برداري از وضع 
موجود از سوي مالک قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد و در ضمن در خصوص کسري 

پارکینگ و نیز میزان عقب نشینی احتمالی در صورت لزوم بعد از انعکاس ملک بر روي خط 
 .پروزه قابل اظهار نظر خواهد بود مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم حضور میگردد

161
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجاز و طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ840,369,600

(هشتصد و  چهل میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 142.92  1.75
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/13 1/97/25552 بدوي سعدي   
پشت 

مجتمع 
  آزادگان

1-2-10346-15-1-0-0 161
5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/97/2مورخ 
97/03/23به صورت  3طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 560.27 

..مترمربع  میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل میباشد
افزایش بنا در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 3.48 مترمربع جمعآ به سطح 10.44 مترمربع-1

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  بسطح 130.08مترمربع-2
کاهش سطح راه پله و افزدون به بناي مفید در همکف  بسطح 0/60 مترمربع-3

کاهش سطح راه پله و افزدون به بناي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 0/60 مترمربع -4
که جمعآ بسطح 1.80مترمربع

.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-5
..رعایت پارکینگ میگردد-6

...مشمول نما ومنظر میگردد-7
حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

161
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات اول الی پنجم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

3,300,696,000(سه میلیارد و  سیصد میلیون و  ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 392.94  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 1/97/25594 بدوي 0-0-1-6-10100-1-1  گلسار 120 161
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 48,177,800(چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  
هفت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.49  1
 

1220000  , 1396 احداث بناي جداساز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 
ششم حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,451,355,200(دو میلیارد و  چهارصد و  

پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 243.19  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/07/10 1/97/25594 بدوي 0-0-1-6-10100-1-1  گلسار 120 161
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 265 مورخ 95/12/28 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1083.89 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
احداث بارانداز در حیاط به سطح 39.49 مترمربع-1

اضافه بنا درهمکف به سطح 54.65 مترمربع - که از بابت 49.29 مترمربع داراي راي  -2
 کمیسیون ماده صد میباشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.11 مترمربع - که از  -3
 بابت 5.04 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد میباشد

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 345.40 مترمربع (هر طبقه 69.08 مترمربع)-4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 28.35  -5

مترمربع (هر طبقه 5.67 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد در یک واحد مسکونی به سطح 236.32 مترمربع -6

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.16 مترمربع -7
مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري هاي زیرشیروانی به مقدار 6.60 مترمربع -8

احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 6.87 مترمربع -9
داراي کسري فضاي باز به سطح تقریبی 58.55 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 34.60

 مترمربع
با توجه به افزایش طول درب پارکینگ از 3 به 4 متر مشمول عوارض درآمدي یک واحد 

.کسري پارکینگ میباشد
تاکنون درب پارکینگ ها نصب نگردیده است.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام 

.پایانکار الزامی میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,798,977,600(یک میلیارد و  
هفتصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 178.47  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/06/17 1/97/25597 بدوي گلسار  
خیابان 104 
نبش تقاطع 

اول

1-1-10038-3-1-0-0 161
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/380 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

 v893/74 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده که قبال
: بابت

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 14/17 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 129/6 متر مربع (هر طبقه 25/92 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/25 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 28/45 متر مربع (هر طبقه 5/69 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/25597 مورخ 1397/06/17 و پرونده مختومه 
.میباشند

: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي
احداث طبقه ششم بمساحت 161/93 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-1

 توسعه زیرشیروانی بمیزان 13/77 متر مربع-2
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 19/7 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند که بمساحت 13/77 متر مربع در قسمت توسعه 

.زیرشیروانی لحاظ گردیده است
.بابت موارد مذکور نیز داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/08/26 میباشند

تغییرات دیگري مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم راضیه مهتدي تبریزي محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 56/3 متر 

مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 301920000(سیصد و  
یک میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 56.3  2.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 1/97/25613 بدوي 0-0-1-1-10153-1-1 گلسار 169  161
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 431 مورخ 1393/12/28 و تمدید پروانه مورخ 
1394/12/09 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 9 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)با 
زیر بناي 1464/65 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

: اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 100/36 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 116/76 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بمساحت 353/07 متر مربع (هر طبقه 117/69 -3

متر مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 132/39 متر مربع-4

احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-5
 احداث طبقه هفتم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 345/99 متر مربع-6

(توضیح اینکه قسمتی از آن بمساحت 90/12 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی 
میباشد.)

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 98/89 متر مربع اضافه بناي تراکمی -7
.دارند

 داراي آراء کمیسیون مورخ 1395/12/03 و
.مورخ 1396/03/16 و مورخ 1397/02/29 میباشند  
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقه اول بمساحت 6/74 متر مربع (هر طبقه 3/37 -1
متر مربع)

اضافه بناي همزمانساز در طبقات 7.6.5.4.3.2 بمساحت 21/06 متر مربع (هر طبقه 3/51 -2
متر مربع)

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 5/81 متر مربع-3
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 28/5 متر مربع بدلیل احداث انباري 

بیش از 5 متر مربع میباشند که از این مقدار بمساحت 5/81 متر مربع در قسمت توسعه 
.زیرشیروانی لحاظ گردیده است

.با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت ارسال پرونده به کمیسیون بحضور تقدیم 

.میگردد

161
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 33.4  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1397/06/17 1/97/25616 تجدید 
نظر

گلسار  
پستک- 

خ123 ولی 
عصر

1-1-10118-5-1-0-0 161
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم،توسعه آسانسور و تبدیل راه پله به بناي مفید 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,444,739,200(سه میلیارد و  چهارصد و  چهل و  
چهار میلیون و  هفتصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 341.74  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 98,448,000(نود و  هشت میلیون و  

چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 58.6  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 221 
مورخ1392/08/12به صورت  4.5 طبقه در 6 واحد مسکونی بازیربناي 649.41 مترمربع می 
باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 68.19 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح272.76 مترمربع ( هر طبقه 68.19 -2
مترمربع )

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام  به سطح 0.47 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 0.32 مترمربع -4

در هنگام صدور پروانه به سطح 58.6 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده است ( -5
تبصره 7 )

افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8واحد که در نتیجه داراي یک واحد کسري -6
.پارکینگ می باشد

الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات سوم و چهارم از 1 به 2  ***
افزایش یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 84.89 مترمربع بوده و مقدار 68.19 مترمربع 

اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 16.7 مترمربع با عنوان افزایش تعداد 
***واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جزاي نقدي بوده واجراي حکم نموده است

*********************************************************
***********************

.ضمناً داراي یک واحد کسري پاریکنگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

161
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایبان بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 118,420,000(یکصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 19.1  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 1/97/25624 تجدید 
نظر

گلسار-     
 خیابان 96

1-1-10044-62-1-0-0 162
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 832 مورخ 86/11/30  و پایانکار 
ساختمانی بشماره 106493مورخ 89/10/29 در چهار واحد مسکونی با زیربناي 885.95

...مترمربع میباشد
درخصوص توسعه انباري در پیلوت بسطح 8مترمربع داراي وسابق گزارش تخلفات و 

..پرداخت بربر صورتجلسه 92/12/05 درواحد محترم خالف میباشد
حالیه مالک نسبت به احداث سایبان جهت تامین پارکینگ در محوطه مشاعی حیاط 

..بمساحت 19.10 مترمربع با مصالح غیر همگین نموده است
.مراتب جهت صدوردستورمقتضی ارسال میگردد

162
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,079,032,500(یک میلیارد و  هفتاد و  نه میلیون و  سی و  دو هزار و  پانصد) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 198.9  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 1/97/25625 تجدید 
نظر

استاد سرا  
کوچه 

مهرشریف 
بن بست 
سدمعبر

1-2-10016-14-1-0-0 162
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/199 مورخ  96/12/9 با زیر بناي کل  1106.61 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است.  قبالً در مرحله اجراي اسکلت ستون 
:طبقه دوم داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 66.3 متر مربع ( ضمن حذف سایبان پارکینگ) -1
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 132.6 مترمربع ( هر طبقه 66.3 متر مربع) -2

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 97/6/17 کمیسیون ماده صد می باشد. 
عملیات در مرحله سفت کاري می باشد تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف به سطح 0.71 متر مربع -1

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول و دوم جمعا بسطح 1.42 متر مربع ( هر طبقه 0.71  -2
متر مربع)

اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم جمعاً بسطح 134.02 متر مربع ( هر طبقه 67.01 متر  -3
مربع)

توسعه انباري  زیر شیروانی بسطح 23.1 متر مربع که از این مقدار بسطح 3.26 متر مربع  -4
.از بابت مابه التفاوت انباري بزرگتر از 5 متر مربع مشمول عوارض درآمدي نیز می باشد

 تبدیل طبقه چهارم از یک واحد به 2 واحد -5
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید و یا مشمول تراکم در  -6

همکف بسطح 0.23 متر مربع و در  طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 9 متر مربع ( هر طبقه 
2.25 متر مربع)

رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
.تعداد واحد از 7 به 8 افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -8

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

162
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 348,564,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  پانصد و  
شصت و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 56.22  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 1/97/25626 تجدید 
نظر

بلوار ش  
انصاري 

روبروي خ 
ارشاد ش 

عباس 
حسینی

1-1-10254-28-1-0-0 162
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 191 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 211.23 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 312071 مورخ 
1396/12/22 در مرحله اتمام فونداسیون و بهصورت اضافه بنا در همکف به سطح 27.75 
مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام نازك کاري بوده و به استناد 

نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی  (با پوشش 100 % زمین به عنوان زیربنا ) به 
:شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 55.54 مترمربع ( هر طبقه 27.77 مترمربع ) -

توسعه زیرشیروانی به سطح 0.66 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی غالمحسین پیامی وغیره ؛با توجه به سابقه بنا ( 
سال وقوع تخلف 1340 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 209.32  0
 

70000  , 1340 احداث بناي جداساز 1397/08/26 1/97/25665 بدوي اول خمسه 
بازار به 

طرف میدان 
  قلی پور

1-1-10321-20-1-0-0 162
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراماً مکان تعرفه شده داراي سوابق گزارش به شرح ذیل می باشد
یک قطعه زمین نسقی به سطح عرصه 513.81 متر مربع که داراي اعیان قدیمی بصورت یک 
طبقه بر روي همکف که به استناد تاریخ نصب کنتور قدمت ساختمان به سال 1340 بوده که 
همکف شامل یک واحد مسکونی به مساحت 132.07 متر مربع و 7 واحد تجاري بسطح 53.7
 متر مربع  و طبقه فوقانی شامل یک واحد مسکونی دیگر بسطح 63.03 متر مربع می باشد. 
همچنین یک حمام و سرویس بهداشتی دیگر با قدمت سال 1340 بسطح 14.22 متر مربع در 
انتهاي حیاط خلوت موجود می باشد. ضمناً در انتهاي حیاط خلوت اقدام به احداث یک باب 
انبار تجاري بسطح 31.83 متر مربع و یک سرویس بهداشتی بسطح 3.29 متر مربع با قدمت 

سال 1395 با مصالح بلوکی نموده است.  کل بناي احداثی بدون مجوز می باشد. برابر خط 
پروژه شماره 12 مورخ 1397/05/27 به سطح حدود 174 مترمربع از وضع موجود در تعریض 

.خیابان 35 متري و بن بست 8 متري می باشد
حالیه به دلیل درگیري وراث با یکدیگر ، یکی از وراث از وراث دیگر که انبار تجاري احداث 
نموده درخواست شکایت نموده که در این خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می 

.باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

162
3

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  412425(چهارصد و  دوازده 

هزار و  چهارصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.  2
 

219375  , 1380 توسعه بناي تجاري 1397/07/07 1/97/25667 بدوي 0-0-1-41-10028-2-1   سعدي 162
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه فاقد مساحت وحدود ابعاد به 
پالك ثبتی 1338/9 و با بالکن  که با وضع موجود داراي پروانه و پایانکار ساختمانی  

..میباشد
الزم بذکراست با توجه به پروانه وپایانکار صادره برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک  

:داراي افزایش بناي یکدست ساز و کاهش بشرح ذیل میباشد
افزایش در زیربناي مغازه درهمکف بسطح 0/94 مترمربع (همزمان ساز)(سال80)-1

 کاهش در زیربناي بالکن بسطح 0/20 مترمربع-2
ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه 13مورخ97/03/20(573) به کوچه 10متري 

..فاقد عقب نشینی میباشد
الزم بذکراست درپایانکار صادره موجود در پرونده فنی پالك فوق (1338/9) با پالك ثبتی 

..1338/7 درخصوص زیربناي قید شده درپایانکارصادره اشتباها ثبت شده است
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

162
4

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري )(بالکن تجاري)حکم  

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  3417862(سه 
میلیون و  چهارصد و  هفده هزار و  هشتصد و  شصت و  دو) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 7.79  2
 

219375  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/25668 بدوي سعدي  
 جنب ارشاد

1-2-10028-45-1-0-0 162
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه فاقد مساحت وحدود ابعاد به 
پالك ثبتی 1338/7 و با بالکن  که با وضع موجود داراي پروانه و پایانکار ساختمانی  

..میباشد
..حالیه خالفی مشاهده نگردیده است

الزم بذکراست با توجه به پروانه وپایانکار صادره برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک  
:داراي افزایش همزمانساز و کاهش بشرح ذیل میباشد

 کاهش در زیربناي مغازه درهمکف بسطح 0/16 مترمربع-1
افزایش زیربنا دربالکن بسطح 7.79 مترمربع (همزمانساز)(سال80)-2

ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه 13مورخ97/03/20(573) به کوچه 10متري 
..فاقد عقب نشینی میباشد

الزم بذکراست درپایانکار صادره موجود در پرونده فنی پالك فوق (1338/7) با پالك ثبتی 
..1338/9 درخصوص زیربناي قید شده درپایانکارصادره اشتباها ثبت شده است

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

162
5

در خصوص اعتراض خانم شادي صداقت چافجیري و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.97.24814مورخ 97.5.20 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/24 1/97/25690 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیالن 

انتهاي خ 
166

1-1-10422-1-1-0-0 162
6

در خصوص مفاد بند3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 93.7  2.75
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 64.58  2.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 630 مورخ 
86/10/1 بصورت 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی بوده که قبالً در حد سقف طبقه اول داراي 

:سوابق به شرح زیر می باشد
افزایش بناي مازاد بر تراکم در همکف بسطح 33.14 متر مربع که از این مقدار بسطح 6.8  -1

.متر مربع تجاوز به 2 متر حیاط خلوت می باشد
افزایش بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول بسطح 18.56 متر مربع که از مقدار فوق بسطح  -2

.6.8 متر مربع تجاوز به 2 متر حیاط خلوت بوده است
عدم رعایت 60 درصد طول زمین به عمق 2.08 متر -3

از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 91/3/28 بوده که داراي سوابق پرداختی و 
اخذ گواهی عدم خالف به شماره 115196 مورخ 93/12/28 می باشد. حالیه عملیات 

ساختمانی به اتمام  رسیده است. به استناد نقشه برداري  تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي 
:تخلفات و مغایرت هاي جدید نسبت به آخرین مجوز به شرح زیر می باشد

تبدیل پیلوت به سوئیت مسکونی بسطح 38.53 متر مربع -1
احداث بنا بصورت توسعه پیلوت در حیاط خلوت بسطح 3.46 متر مربع که در شرایط  -2

اخیر داراي پاسیو به صورت ذوزنقه اي با حداقل بعد 3 متر و حداقل سطح 12 متر مربع می 
.باشد که ساق هاي ذوزنقه 5.86 و 3.72 متر می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 22.59 متر مربع-3
احداث یک طبقه مازاد بسطح 93.70 متر مربع -4

با توجه به اجراي شناژ بین دو ستون و کفسازي جهت رعایت حداقل ابعاد پاسیو با  -5
اجراي دیوارگذاري محیطی عقب تر از شناژ اصلی، قسمتی از کفسازي در طبقات بصورت 
غیر استفاده مطابق نقشه هاي ارائه شده  رها گردیده که بدلیل غیر قابل استفاده بودن در 

.مساحت طبقات لحاظ نگردید
تراس طبقات اول و دوم قبالً به سمت همسایه اشرافیت داشته که مالک در محل هایی  -6
که کمتر از 2 متر تا دیوار ملک مجاور فاصله دارد، اقدام به ایجاد پوشش با مصالح چوب 

.نموده که در شرایط اخیر اشرافیت ندارد
ضمناً با توجه به اینکه حد غرب متصل به حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه می باشد  -7

مالک نسبت به احداث درب نفر رو در حد غرب و درب سواره رو در حد جنوب  جهت تامین 
یک واحد پارکینگ اقدام نموده است و با توجه افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 1 واحد 

به 4 واحد (با توجه به ضوابط قدیم) 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده  و داراي یک واحد 
 .کسري پارکینگ می باشد

الزم بذکر است که در پروانه صادره با توجه به نامه معاونت محترم معماري و شهرسازي به 
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شماره ب/33/7161 مورخ 86/6/21 پالك ثبتی فوق فاقد معبر عمومی بوده و فقط راه عبور 
پیاده از حریم رودخانه دارد و با توجه به مدارك موجود در پرونده در این خصوص مکاتبات 

مکرري با معاونت شهرسازي و اداره حقوقی صورت پذیرفته ( مدارك به پیوست و در پرونده 
فنی می باشد) که در نهایت متقاضی درخواست نموده که از راس بخش جنوبی زمین که در 

نقطه صفر قرار دارد به اندازه مدخل عبوري خودرو از زمین خود عقب نشینی کرده تا معبري 
جهت ورود و خروج خودرو داشته باشد که مشاور حقوقی بیان داشته که چنانچه با عقب 

نشینی و ایجاد فضاي الزم براي دسترسی به شارع عام با ضوابط شهرسازي مغایرت نداشته 
باشد صدور پروانه با رعایت حریم رودخانه و عقب نشینی بالمانع است. حالیه مالک  در حد 
جنوب اقدام به بازگشایی درب سواره رو نمودهو درب نفر رو به حد غرب منتقل گردیده و 
متصل به حریم فضاي سبز رودخانه می باشد. ضمناً  در سوابق سیستمی نیز به نامه شماره 
ش ر 1393-77138 مورخ 1393/12/16اشاره شده است که درآن اعالم داشته تخصیص 

قطعه تفکیکی پارکینگ در هنگام گواهی پایانکار بدلیل عدم دسترسی موصوف براي تامین 
فضاي پارکینگ در همکف امکان پذیر نبوده لکن تا زمانی که شهرداري طرح اجرایی براي 
حریم رودخانه نداشته باشد نصب درب ورودي با عرض حداکثر سه متر در حد غرب پالك 

فوق مشروط به ذکر موضوع عدم ایجاد حق عبور سواره در متن پایانکار بالمانع اعالم 
گردیده است. (ضمناً اصل نامه فوق رویت نشده است و فقط در توضیحات گزارشات قبلی 

آمده است.). الزم بذکر است طرح اجرایی حریم رودخانه در محل به گونه اي اجرا شده است 
که براي مسیر عبور سواره و پیاده خللی ایجاد نمی کند. ضمناً در نقشه هاي پروانه موجود 

در پرونده فنی یک واحد پارکینگ در همکف  نشان داده شده است اما محل درب عبور 
.مشخص نمی باشد

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد نامه شماره 217344 مورخ 96/10/27 معاونت شهرسازي و معماري که در ان اشاره 

شده  مطابق مفاد نامه شماره ش ر - 77138-1393 مورخ 93/12/16 و با لحاظ شرایط 
مندرج در نامه مذکور براي دروازه منتقل شده از حد غرب به حد جنوب و ذکر مفاد آن نامه 

.در پایانکار اقدام گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 57288000(پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  هشتاد و  

هشت هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 184.8  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 1/97/25693 بدوي بلوار قلی 
پور کوچه 
بهارستان 
فرعی نهم 

اخرین 
فرعی سمت 
راست جنب 

زمین بایر

1-2-10488-615-1-0-0 162
7

با توجه به محتویات پرونده  ,و نظریه کارشناس رسمی به شماره 86807 مورخ 
97.5.8 ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 1,459,867,500(یک 
میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هشتصد و  شصت و  هفت هزار و  پانصد) 

ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 188.37  2.5
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 116250000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 106.25 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز  به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 
داراي R112  1 کل 373.17 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن در پهنه
طبقه مازاد می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه معماري ارائه شده 

:داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 88.83 مترمربع ( 61.60 در حد تراکم و 27.23 خارج تراکم  -

(
احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 189.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح 94.78 -
 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.95 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد) 

(61.60 در حد تراکم و 27.23 خارج تراکم )
احداث 1 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به سطح 94.78 مترمربع  ( که از این  -

مقدار به سطح 5.95 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد)
.ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ می باشد

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/08/24 به سطح 3.59 مترمربع در تعریض کوچه 8 
.متري می باشد

.قدمت ساختمان با توجه به فروشنامه 1393 می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/06/04 و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

162
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1555747200(یک میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  

هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 154.34  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 1/97/25694 تجدید 
نظر

گلسار خ  
124 ك بهار

1-1-10391-70-1-0-0 162
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص افزایش تعداد واحد 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا عینا تایید میگردد

ردتخلف 28.51  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخ 1394/05/07 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 488.75 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 37.93 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 113.79 مترمربع ( هر طبقه 37.93 مترمربع  -
(

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.58 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 1.04متر مربع
افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد.  با توجه به اینکه تعداد واحد طبقه اول از 1 به 2  -

افزایش یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 66.44 مترمربع بوده و مقدار 37.93 مترمربع 
اضافه بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 28.51 مترمربع با عنوان افزایش تعداد 

.واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد
الزم به ذکر است حالیه متقاضی اقدام به احداث یک درب پارکینگ جهت تامین پارکینگ 
مازاد بر نیاز نموده و در زمان پروانه و حال 5 متر پارك حاشیه اي رعایت نمی گردیده و در 

.نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

162
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 220233600(دویست و  بیست میلیون و  دویست و  
سی و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 101.96  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 1/97/25699 رسیدگ
ي 

 مجدد

کوي 
هاشمی 13

آبان  
یازدهم 
-فرعی 
پنجم

1-2-10483-15-1-0-0 162
9

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 110724 
مورخ 97.06.11 مبنی بر تایید استحکام بنا ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 

بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا ،  به استناد 
تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 21,575,520(بیست 

و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  پانصد و  بیست) ریال صادر می گردد.

جریمه 149.83  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی  به صورت 2 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با پوشش 100 % بوده  که از بابت احداث بدون مجوز آن (به صورت 2 طبقه برروي 
یکباب مغازه) داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي بدوي به شماره 

1/93/9323 مورخ 93/12/02 مبنی بر تخریب بناي بدون مجوز می باشد. مجدداً پس از ارائه 
نقشه برداري  با زیربناي کل 251.79 مترمربع و تبدیل مغازه به پارکینگ داراي راي تجدید 
نظر مورخ 1395/05/26و همچنین راي تجدید نظر مورخ 1395/09/13 به صورت تایید راي 
بدوي می باشد. الزم به توضیح است پس از آن مالک به دیوان عدالت اداري مراجعه نمودند 
و دیوان عدالت برابر نامه شماره 9609970902801955 مورخ 1396/04/03 حکم تخریب را 

.نقض و درخواست رسیدگی مجدد نمودند
:حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 83.09 مترمربع ( 58.25 مترمربع در حدتراکم و 24.84  -

مترمربع خارج تراکم )
احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 168.7 مترمربع ( هر طبقه 84.35 مترمربع  -
که از این مقدار به سطح 1.26 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام در محل پخ 

2 گذر می باشد )(45.79 مترمربع در حد تراکم و 37.3 مترمربع خارج تراکم )
درخصوص مغازه مذکور، مالک آن را تبدیل به پارکینگ نموده ولی ارتفاع پیلوت حدوداً 4.5 

.متر می باشد
ضمنا ً سال وقوع تخلف 1391 می باشد. ( با توجه به فاکتور بتن ریزي ارائه شده توسط مالک 

(
 .برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/04/19 به سطح 3.03 مترمربع در تعریض می باشد

مراتب جهت پاسخ به تصمیم  کمسیون ماده 100 به شماره 1/96/23623 مورخ 1396/12/26
.و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسماعیل یحیایی چوکامی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر احداث آسانسور بمساحت 26.42 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1

 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 81902000(هشتاد و  یک میلیون و  نهصد و  دو هزار ) 
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 26.42  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/25 1/97/25702 بدوي گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10496-36-1-1-0 163
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه اپارتمان مسکونی واقع در طبقه 
اول  داراي پروانه ساختمانی به شماره 259 مورخ 81/05/23 و پایانکار شماره 3855 مورخ 

. 83/03/10 میباشد
طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت مشاعی به یک باب 
مغازه برابر نقشه برداري ارائه شده بسطح 22.20 مترمربع  ( مشاور امالك گیالنه ) و احداث 
سایبان فلزي بسطح 12.03 مترمربع جهت تامین پارکینگ نموده وهمچنین مالکین مشاع 
اقدام به احداث بدون مجوز آسانسور براي کل طبقات کال بسطح 26.42 مترمربع نموده اند 
که فاقد سوابق می باشند یک باب کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد .   مراتب جهت 

 .دستورتقدیم میگردد
حال طی بررسی بعمل آمده و برابر راي بدوي و تجدید نظر  کمیسیون ماده صد از بابت 

احداث سایبان و مغازه محکوم به تخریب بنا و از بابت احداث  آسانسورمحکوم به پرداخت 
. جریمه گردیده اند که طی بازدید مجدد  تاکنون راي اجرا نشده است

الزم به توضیح است که برابر نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد که در شهرداري منطقه یک 
بشماره صفحه 148 اسکن شده ، از بابت مغازه طبق جلسه مورخ 84/10/18 کمیسیون 

تجدید نظر به مبلغ 44000000ریال جریمه شده است لیکن راي مذکور در پرونده مشاهده 
. نشده است

طبق اظهارنظر واحد جلوگیري از تخلفات از بابت مغازه مذکور بسطح 21 مترمربع داراي 
سوابق بوده که در وضع موجود 1.20مترمربع اضافه بناي یکدست ساز دارند . مراتب جهت هر 

.گونه دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد

163
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث یک باب مغازه 
به متراژ 12.83 مترمربع، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي مبنی بر 

تخریب، عینا تایید می گردد.و اما ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل 
هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، 

باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر،  با عنایت به حکم تخریب یک 
باب مغازه بدون مجوز و تراکم گیري مجدد از سوي شهرداري مطابق با گزارش مورخ 
97/06/14، مقدار بناي داخل تراکم از متراژ 98.75 مترمربع مندرج در راي بدوي به 
متراژ 143.5 مترمربع افزایش یافته لذا باستناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 143.5 
مترمربع بناي داخل تراکم، و افزایش مبلغ جریمه   از 2.999.592 ریال به مبلغ 

4,358,812(چهار میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد و  دوازده) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 143.5  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 1/97/25704 تجدید 
نظر

هاشمی  
بعثت 32

1-2-10344-32-1-0-0 163
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضمن کاهش متراژ بناي خارج تراکم از 49.47 مترمربع مندرج در 
راي بدوي به 22.7 مترمربع ،ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي 
بدوي را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه 

و متراژ تخلف به مبلغ  6,895,125(شش میلیون و  هشتصد و  نود و  پنج هزار و  
یکصد و  بیست و  پنج) ریال تایید می نماید.

جریمه 22.7  1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت 

میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی به مساحت عرصه 102.49 متر مربع بوده که بر روي آن 
ساختمان بدون مجوز  بصورت یک طبقه روي همکف ویک باب مغازه با زیر بناي کل 161.05 

متر مربع احداث گردیده است که همکف شامل مغازه بسطح 12.83 متر مربع ، سوئیت 
مسکونی بسطح 53.51 متر مربع و پارکینگ بسطح 16.76 متر مربع و طبقه اول بسطح 

77.95 متر مربع می باشد. مغازه بصورت ارایشگاه زنانه فعالیت شغلی دارد.  تاریخ احداث بنا 
به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1382 می باشد. با توجه به ضوابط زمان ساخت داراي 
یک واحد کسري پارکینگ جهت سوئیت مسکونی می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز 
به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.  درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
****.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/9/5 فاقد عقب نشینی می باشد **** 

**********************************************
بازگشت به تصمیم کمیسیون  مورخ 97/5/20 در صورت تخریب مغازه و بدون نظر گرفتن ان 

:محاسبات به شرح زیر می باشد
احداث بنا در طبقه همکف بسطح 83.1 متر مربع که از این مقدار بسطح 11.35 متر مربع  -1

.خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد
احداث بنا در طبقه اول بسطح 83.1 متر مربع ( با احتساب حفراه راه پله ) که از این  -2

.مقدار بسطح 11.35 متر مربع خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد
با توجه به اینکه فضاي مغازه  در صورت تخریب جهت تامین پارکینگ با ابعاد استاندارد  -3

2.5 * 5 متر مناسب نیست همچنان داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت سوئیت می 
.باشد

163
1

نظرباینکه راي شماره 22416/97/1 مورخ 97/06/06 صادره از این کمیسیون در مقام 
رسیدگی شعبه بدوي بوده و در دادنامه مذکور اشتباهاً از فرم مربوط به راي تجدید 
نظر استفاده شده است و بکارگیري راي صادره قطعی نیز مبتنی بر اشتباه بوده؛ لذا 
این کمیسیون با اعالم اینکه راي صادره بدوي و قابل تجدید نظر ظرف مدت 10 روز 

پس از ابالغ می باشد دادنامه صدالذکر را اصالح می نماید.الزم به ذکر است مفاد راي 
در صورت عدم اعتراض ،قطعیت و قابلیت اجرا دارد.بدیهی است دادن رونوشت از 

حکم بدون راي اصالحی ممنوع است.

جریمه 91.89  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 1/97/25705 اصالح
ي 

بدوي

بلوار معلم 
-کوچه 
 دانش

1-2-10330-74-1-0-0 163
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 73 مورخ 1396/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 609.64 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
 فونداسیون و از بابت

 اضافه بنا در همکف به سطح 23.30 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 6.13 مترمربع -2

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به 
.شماره 319483 مورخ 1396/12/11 صادر گردیده است

حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلف جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 0.14 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.48 مترمربع ( هر طبقه 23.16 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 22.41  -
مترمربع ( هر طبقه 7.47 مترمربع )

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.58 مترمربع -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

163
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در خصوص تخلف ساختمانی خانم لیال یکتایی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 36.01 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 302484000(سیصد و  دو میلیون و  چهارصد و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 36.01  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/25740 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
روبروي 

 بوستان 12

1-1-10459-16-1-0-0 163
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 172 مورخ 1395/12/28 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 419/6 متر مربع صادر گردیده که 

عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv پروانه مرحله دوم  بشماره 313724 دریافت 
.نموده اند

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت
اضافه بنا در همکف بمساحت 11/84 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 4/17 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بمساحت 20 متر مربع (هر طبقه 10 متر مربع)-3

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

163
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903301725 مورخ 1395/06/07 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد به 

لحاظ فنی بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف جلب نظر کارشناس رسمی 
دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 100141 مورخ 97/5/25 زمان وقوع تخلف را 
سال (1391) اعالم که با ابالغ به مالک مصون از اعتراض باقی مانده لذا مستندا تبصره 
2 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و راه پله و 

یک طبقه مازاد جمعا به مساحت 170/91 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی سال وقوع تخلف حسب نظریه کارشناس (1391) به مبلغ 533270400

(پانصد و  سی و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی 

نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 170.91  2
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1397/07/28 1/97/25751 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار معلم  
کوچه 

فالحتی ك 
وحدت - ك 

نسیم

1-2-10686-31-1-0-0 163
4

با توجه به محتویات پرونده و مالحظه سابقه و راي صادره شماره 16985 مورخ 
90/10/5 کمیسیون تجدیدنظر و توجها به نامه شماره 38283 مورخ 90/1018 که 

حکایت از رسیدگی تخلفات در کمیسیون و پرداخت جریمه از سوي مالک دارد ، لذا 
به کیفیت اعالمی طرح مجدد موضوع در کمیسیون به لحاظ اعتبار امر مختومه فاقد 

وجاهت قانونی می باشد و این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد ، لذا قابل طرح در 
کمیسیون نمیباشد ، مراتب عینا به شهرداري اعاده میگردد .

ردتخلف 26.76  0
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 67 مورخ 90/03/22 به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیر 
بناي 418.88 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 159071 مورخ 1394/12/27 و گواهی 
پایانکار به شماره 223138 مورخ 1395/04/02صادر گردیده است. خالف جدیدي مشاهده 
نگردید. به استناد پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد. الزم به توضیج است براي 

: ملک فوق
در مرحله اول در خصوص افزایش بنا در همکف به سطح 29.13 راي کمیسیون بدوي ماده  -1

.صد مورخ 1391/08/25 با ضریب 1.25 جریمه صادر گردیده است
در مرحله دوم برابر راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1392/06/19 نقض راي  -2

.بدوي و کلیه تخلفات با ضریب 2 غیر از طبقه مازاد که براي آن تخریب صادر گردیده است
در مرحله سوم با توجه به نقض راي از سوي عدالت اداري برابر راي کمیسیون ماده صد  -3

.مورخ 1394/07/19 کلیه تخلفات با ضریب 2 صادر گردیده است
در مرحله چهارم در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون ماده صد ،  -4

دیوان عدالت اداري طی نامه مورخ 1395/06/07 خواسته شاکی را مقرون به صحت تشخیص 
.داده و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد نموده است

ضمناً متراژ ساختمان در مورخ 1392/02/16 جهت ارسال به کمیسیون 606.12 مترمربع 
محاسبه گردیده بود ولی در گزارش اصالحی مورخ 1392/04/13 ( با توجه به نقشه برداري 

 .ارائه شده ) 599.55 مترمربع اصالح گردید
( به دلیل کاهش بنا در همکف و اول به سطح 2.37 مترمربع و کاهش بنا در طبقه چهارم به 

سطح 17 مترمربع به دلیل پرداخت راه پله به بام در زمان پروانه)
حالیه متقاضی با توجه به راي دیوان عدالت اداري درخواست بررسی مجدد را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

163
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
47276-97/3/17 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   30000000(سی میلیون 
)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 21.56  0
 

219375  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/20 1/97/25753 بدوي پستک 
روبروي 

مسجد بعد 
از کوچه 

گلها جنب 
آزانس ( 
پیرایش 

سبز)

1-1-10182-308-1-0-0 163
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط همکاران محترم ناحیه یک بصورت یکباب دکان بسطح 
تقریبی 22 مترمربع فاقد بالکن میباشد که در حال حاضر بعنوان ارایشگاه مردانه با نام 
تجاري (سبز)مورد فعالیت تجاري قرار گرفته است که داراي سوابق در واحد  محترم 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد   ضمنا گزارش مذکور بصورت حدودي بوده که پس 
از بازدید از داخل ملک و رویت مدارك قابل بررسی و اصالح مجدد خواهد بود مراتب جهت 

.صدور دستورات بعدي ارسال میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی  بصورت انباري  با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 17,532,000(هفده میلیون و  پانصد و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.61  1.25
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 1/97/25758 بدوي حسین آباد 
منفرد 

دوست  بن 
بست 5 

متري

1-2-10284-7-1-0-0 163
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 143 مورخ 
1396/10/03 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی  با زیر بناي 510/80 مترمربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه موارد زیر گزارش میگردد

کاهش بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 12/92 متر مربع (هر طبقه 3/23 متر مربع)-1
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 4/74 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -2

مربع در همکف
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 9/87 متر مربع-3

توضیح اینکه بمیزان 5/44 متر مربع داراي اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند که در قسمت توسعه زیرشیروانی لحاظ گردیده 

.است
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بشماره 1/97/25758 مورخ 1397/07/03 میباشند
توضیح اینکه وضع موجود داراي اضافه بناي همزمانساز بدلیل تبدیل فضاي راه پله به بناي 
مفید در همکف بمساحت 0/22 متر مربع و طبقات 3.2.1 بمساحت 0/63 متر مربع (هر طبقه 

.0/21 متر مربع) میباشند
.مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف بحضور تقدیم میگردد

163
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 829416000(هشتصد و  بیست و  نه میلیون و  چهارصد و  
شانزده هزار ) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 98.74  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 1/97/25776 تجدید 
نظر

دیلمان  
زمین هاي 
  امام علی

1-1-10280-475-1-0-0 163
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 67 مورخ 1396/06/27به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 598.06 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 318183 مورخ 1396/11/14 

در مرحله اتمام فونداسیون به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 13.92 مترمریع صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه 

:هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 4.91 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 60.36 مترمربع ( هر طبقه 20.12 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 7.16 مترمربع و طبقات اول  -

تا سوم جمعاً به سطح 26.31 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 8.77 مترمربع )
.زیر شیروانی به سطح 4.14 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

163
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 1,045,699,200(یک میلیارد و  چهل و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  
دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 177.84  1.75
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/24 1/97/25778 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
علی آباد بن 

بست اول

1-2-10084-113-1-0-0 163
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي 

بدوي با جریمه به مبلغ 1,632,204,000(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  دو میلیون و  
دویست و  چهار هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 215.9  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/181 مورخ  96/11/26 با زیر بناي کل  576.95 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراسی تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 46.88 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 140.64 مترمربع ( هر  -2

طبقه 46.88 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 177.84 متر مربع -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 8.26 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

18.84 مربع ( هر طبقه 6.28متر مربع )
داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت 1.28 متر مربع -5

داراي کسري فضاي باز بسطح 48.79 متر مربع می باشد. داراي کسري فضاي سبز  -6
.بسطح 25.5 متر مربع می باشد

 .با توجه به 4 واحد مسکونی رعایت پارکینگ گردیده است -7

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

163
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  818,198,500(هشتصد و  هجده میلیون و  یکصد و  نود و  هشت هزار و 

 پانصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.82  1.75
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 1/97/25784 تجدید 
نظر

آرمیده   
صفاري 

دوم-رفعت

1-2-10054-27-1-0-0 163
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 67,363,000(شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  سه 

هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 43.46  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 54 مورخ 
1392/03/29 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 353/44  متر 

مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و عملیات 
.اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد

طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از 
: تراکم داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 32/07 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 96/21 متر مربع (هر طبقه 32/07 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله به بام بمیزان 14/70 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 10/48 متر مربع و -4

طبقات 3.2.1 بمساحت 12/06 متر مربع (هر طبقه 4/02 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 43/46 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
.کسري پارکینگ ندارند

.توضیح اینکه درب انباري ها در همکف بسمت بیرون باز میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

163
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 34,729,805(سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه 
هزار و  هشتصد و  پنج)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 126.65  1.25
 

219375  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 1/97/25786 تجدید 
نظر

روبروي  
پمپ بنزین 
فرزانه -  

کوي 
 کشاورز

1-1-10284-7-1-0-0 164
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه نسقی به شماره 610 مورخ 1379/12/20 و به 
صورت یک طبقه ویالئی با احتساب بارانداز و به مساحت کلی 78 مترمربع صادر شده است 

و متعاقب آن در مرحله فونداسیون داراي گواهی عدم خالف به شماره 31259 مورخ 
.1381/12/01 می باشد

حالیه با توجه به بازدید میدانی ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد و با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده داراي  بناي مازاد بر تراکم در همکف و احداث یک طبقه مازاد در طبقه اول 

:و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر نراکم در همکف به مساحت 26.99 مترمربع -1

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه اول به مساحت 99.66 مترمربع -2
.کسري پارکینگ ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

164
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 5851339200(پنج میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد 
و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 580.49  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/24 1/97/25792 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ 
192 

1-1-10133-40-1-0-0 164
1

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 286.4  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 500 مورخ 
1392/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در طبقه 
پنجم شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 1064.18مترمربع می باشد. الزم به توضیح است در 

 :مرحله اسکلت از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 38.50 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 154مترمربع ( هر طبقه به سطح تقریبی -
38.50 مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 62.18مترمربع ( که از مقدار به سطح 23.68مترمربع به -
دلیل عدم رعایت 2متر عقب سازي می باشد )

احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح تقریبی 216مترمربع-
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
مورخ 1396/02/23مبنی بر تخریب بنا بوده و پس از آن داراي راي دیوان عدالت اداري مورخ 

.1396/08/06 مبنی بر نقض راي کمیسیون ماده صد می باشد
*********************************************************

****************************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و باتوجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 

1397/05/13 درخواست بررسی مجدد تخلفات را دارند که به استناد آخرین نقشه برداري 
:ارائه شده به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 25.83 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 103.32مترمربع ( هر طبقه به سطح -

25.83 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح  49.51 مترمربع ( که از مقدار به سطح 23.68 مترمربع به -

دلیل عدم رعایت 2متر عقب سازي می باشد )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 203.33 مترمربع-

توسعه زیر شیروانی به سطح 38.18 مترمربع -
الزم به ذکر است با توجه به اینکه طبقات سوم و پنجم از حالت دوبلکس خارج و به یک  -
واحد مستقل تبدیل گردیده ، مساحت واحد طبقه سوم به سطح 180.87 مترمربع بوده و 
مقدار 25.83 مترمربع اضافه بناي طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 155.04 مترمربع و 

مساحت واحد طبقه پنجم به سطح 180.87 مترمربع بوده و مقدار 49.51 مترمربع اضافه بناي 
طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 131.36 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحد در فرم 

.تحلیل لحاظ می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.ضمناً داراي 5 واحد کسري پارکینگ می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 160.32متر مربع ( تبصره 7) -

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی محمدزاده مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي 

مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 111.18 متر مربع کالً داخل تراکم ؛  با توجه به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2251395(دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  یک هزار و  سیصد و  نود و  پنج)  ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 111.18  0.1
 

202500  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 1/97/25794 بدوي فخب - بعد 
از فلکه 

نبوت- قبل 
از مسجد

1-1-10358-90-1-0-0 164
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در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 18.47 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 7,480,350(هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 18.47  2
 

202500  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی طبق نقشه برداري 
ارائه شده بمساحت 185/31 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه دوبلکس با زیربناي 129/65 متر 
مربع بهمراه یکباب مغازه جداساز در حیاط بمساحت 25/45 متر مربع و انباري روي مغازه 
بمساحت 11/60 متر مربع مجموعاv با قدمت حدود 14 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1383) و 

.بدون مجوز احداث گردیده است
بناي داخل تراکم مسکونی بمساحت 111/18 متر مربع -بناي خارج از تراکم بمساحت 18/47 

متر مربع
(سطح اشغال مجاز %60)

.و بناي تجاري کالv خارج از تراکم میباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12

. مورخ 1397/05/24 فاقد عقب نشینی میباشد
ضمناv واحد تجاري مذکور با فعالیت فروش و نصب روکش صندلی خودرو و داراي تابلو به 

.ابعاد حدوداv 2* 1/20 متر میباشند
.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی و گزارش دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 3,768,307,200(سه میلیارد و  هفتصد و  شصت و  هشت میلیون و  
سیصد و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 373.84  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 1/97/25826 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار 92-  
فرعی 74 

کوي 
فرهنگیان

1-1-10056-17-1-0-0 164
3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره   389
مورخ 1392/12/11  در  3/5  طبقه صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله  نازك 
کاري می باشد.داراي افزایش بنا در همکف و طبقات و خارج از طول 60 درصد به شرح ذیل 

.می باشد
افزایش بنا در همکف و  طبقات1تا3 هرکدام به سطح 39.4  متر مربع و در مجموع بسطح  -1

 157.6متر مربع
احداث یک طبقه مازاد بر ضوابط مجاز  به کسر راه پله (در پروانه صادره بسطح 20.74  -2

بصورت راه پله با بام می باشد).بسطح 137.66متر مربع در طبقه 4
با توجه به پالن معماري احداث راه پله و آسانسور به بام بسطح 30.92 متر مربع و 5 باب -3

انباري در زیرشیروانی بانضمام راهرو بسطح 47.66
.در زمان صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند -4

با توجه به افزایش 3 واحد به 5 واحد مسکونی داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد.(یک 
واحد بیشتر 180 متر مربع ).داراي جانمایی 2 دستگاه آسانسور بوده که یکی از آسانسورها با 

توجه به پالن معماري ارائه شده که طبقه اول و دوم در یک واحد می باشد، جهت استفاده 
 .اختصاصی می باشد

از بابت تخلفات فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 94/6/10 مبنی بر جریمه بوده به  ****
غیر ردیف 3 که محکوم به تخریب گردید و پیرو شکایت متقاضی به دیوان عدالت اداري 

.داراي مبنی بر رسیدگی مجدد می باشد. مراتب جهت صدوردستور تقدیم می گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

در خصوص ردیف 3 در گزارش فوق که بصورت انباري در زیر شیروانی گزارش  *****
گردیده و در زمان اولین ارسال پرونده به کمیسیون به شکل 5 باب انباري در نقشه ها بوده 
که مالک بعداً در مقطعی اقدام به حذف پارتیشن انباري نموده که کل فضا بصورت یک اتاق 
به مساحت 47.66 متر مربع تبدیل یافته است. همچنین بر اساس گزارش کارشناسی هیات 
3 نفره در مورخ 97/1/26 طبقه پنجم را بصورت یک طبقه مازاد دیگر اعالم نموده است  و 
راي مورخ 97/6/24 کمیسیون رسیدگی مجدد جریمه را با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

محاسبه نموده است. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر انباري در زیر شیروانی نبوده مالک 
درخواست استفاده بصورت یک اتاق را دارند. ضمناً در خصوص آن عوارض درآمدي نیز 

 .پرداخت نگردیده است
طی بازدید مجدد مورخ 97/9/25 مشاهده گردید که در طبقه اول و دوم داراي  ****

آسانسور اختصاصی بوده که تنها به داخل واحد طبقه اول و دوم راه دسترسی داشته که  از 
طریق این آسانسور عملکرد دوبلکسی دارند و طبقه اول و دوم با هم بصورت یک واحد 
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مستقل می باشد. ضمناً در طبقه پنجم یک اتاق فاقد آشپزخانه و داراي سرویس بهداشتی 
بوده که شرایط اخذ واحد مستقل را نداشته و مالک قصد داشته آنرا منضم به طبقات اول و 

.دوم و در یک سند مالکیت تفکیکی نماید
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 

77170 مورخ 97.04.27 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.300.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 660000000(ششصد و  شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 33.35  0
 

3100000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/06/24 1/97/25827 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار    
  خیابان 122

1-1-10391-32-1-0-0 164
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ704335500(هفتصد و  چهار 
میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد

جریمه 100.98  2.25
 

3100000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 232,500,000(دویست و  سی و  
دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 395 مورخ 93/12/28  بصورت 
ساختمان 2/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیر بناي 167/15 مترمربع صادر گردیده که 

عملیات اجرایی به اتمام رسیده و طبق سوابق برخالف مدلول پروانه و خارج از طول %60 
: داراي

%عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري و احداث بنا با پوشش 100 -1
افزایش بنادر همکف بمساحت 11/81 مترمربع ( از این مقدار بسطح 2.55 در حد تراکم و  -2

مابقی خارج از تراکم می باشد)
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه فاقد بالکن بمساحت 33/35 متر مربع  به  -3

ارتفاع حدوداv 3/30 متر
افزایش بنا در طبقات اول و دوم جمعاv بمساحت 23/62 متر مربع ( هر طبقه 11/81 متر  -4

مربع)
احداث پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر در طبقات اول و دوم جمعاv بمساحت 3/18  -5

متر مربع
بناي خارج تراکم به جهت برگشت 10% تشویقی آسانسور بمساحت 6/56 مترمربع با  -6

توجه به حذف آسانسور
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7

به بناي مفید در همکف به سطح 12/7 متر مربع  و در طبقات اول و دوم جمعاv بمساحت  
 17/38 متر مربع

در هنگام صدور پروانه بمساحت 25/73 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -8
تبصره 7)

با توجه به ضوابط پارکینگ در نقشه ارائه شده حداقل فضاي 3 متر جهت پارك خودرو  -9
بین دو دیوار رعایت نگردیده لذا داري 2 واحد کسري پارکینگ تجاري ( یک واحد براي 

.مسکونی و یک واحد براي مغازه) می باشد
بابت موارد مذکور داراي رأي بدوي کمیسیون بشماره 1/94/16468 مورخ 1394/12/11 و 

.تجدید نظر بشماره 1/95/15160 مورخ 1395/03/22 مبنی بر تخریب میباشند
حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به رأي دیوان عدالت اداري 

بشماره 9609970904302124 مورخ 1396/09/25 در خصوص بررسی مجدد پرونده در 
.کمیسیون درخواست بروزرسانی گزارش را دارند

**********
.ضمناv با توجه به تصمیم کمیسیون نام مالک اصالح گردید

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حمیدرضا پناه جو و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

73.47 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 370288800(سیصد و  
هفتاد میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 73.47  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/17 1/97/25841 بدوي پارك 
نیکمرام - 

کوچه 
 نیلوفر

1-2-10079-27-1-0-0 164
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی بشماره 218 مورخ 
96/12/13به صورت 4طبقه روي پیلوت در4واحد مسکونی  با زیربناي کل 807.45مترمربع 

..صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نموده است
افزایش بنا در همکف به سطح 6.28مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 6.76مترمربع که جمعآ بسطح 27.04مترمربع-2
 کاهش در زیرشیروانی به مقدار 12.66 مترمربع-3

 کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 8.03 مترمربع-4
کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 8.03مترمربع -5

 که جمعآ بسطح 32.12مترمربع
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-6

..رعایت پارکینگ میگردد-7
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 

لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 23,385,600(بیست و  سه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 6.96  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/22 1/97/25854 بدوي استادسرا   
گل- بن 

بست اصالت

1-2-10051-2-1-0-0 164
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در حال احداثی  که داراي پروانه احداث بنا به شماره 1/96/210 
مورخ 96/12/12 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري زیرشیروانی با 
زیربناي کلی 715.10 مترمربع  وداراي عدم خالفی بشماره 330486 مورخ 1397/07/01 با 

..زیربناي 730.03 مترمربع دریافت داشته است
..عملیات ساختمانی در مرحله اتمام ستون و سقف طبقه همکف میباشد

تا این مرحله به استناد نقشه معماري اجرا شده حدودآ بسطح1.13متر مربع اضافه بنا و مقدار 
..5.83 مترمربع کاهش سطح راه پله و افزودن به  بناي مفید در همکف میباشد

الزم بذکراست ملک مذکور درخصوص عقب نشینی داراي سوابق درمرحله عدم خالفی 
: بشرح

بازگشت به نامه مورخ 97/5/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و به استناد خط پروژه 13  ***
مورخ 97/2/10 که پیوست می باشد ملک در حال ساخت فاقد عقب نشینی بوده و جز دو 

پالك در حد  شمال ملک مورد نظر مابقی همباد کوچه می باشند و فقط دو پالك اشاره شده 
عقب تر از کوچه احداث گردیده است که ممکن است خطاي خود مالکین در زمان ساخت بنا 

******..باشد که عقب تر از کوچه احداث کرده اند..... میباشد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند....مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت عبدي بشرح مبادرت به احداث 
بناي بدون مجوز شهرداري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 
در پرونده و نیز عدم همکاري مالک با شهرداري جهت بررسی وضعیت موجود ؛ نوع و 

متراژ تخلفات صورت یافته طبق گزارش پیوست ؛ فلذا گزارش شهرداري مبنی بر عدم 
رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر صحت دانسته مع الوصف 

؛ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به تخریب بناي مذکور صادر و 
اعالم میدارد.

سایر 375  0
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 1/97/25856 بدوي خیابان معلم 
فاز2 کوي 
طالقانی 
کوچه 

طالقانی6 
پالك 3

1-2-10353-15-1-0-0 164
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت 
ساختمان فاقد مجوز در حال احداث با زیر بناي تقریبی 375 متر مربع (تا این مرحله) با 

اسکلت بتن مسلح که عملیات ساختمانی آن در مرحله ستون طبقه دوم  میباشد. قسمتی از 
عقب نشینی در محل رعایت شده لذا جهت تعیین میزان دقیق آن نیاز به انعکاس ملک 
برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه 
نقشه برداري وضع موجود و ارائه سایر مستندات  قابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب 

.جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 

بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره 99451 مورخ 97.05.24معادل 2,508,000,000(دو 

میلیارد و  پانصد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 200.09  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/06/31 1/97/25860 تجدید 
نظر

گلساربلوار  
معین 

پستک بن 
بست پنجم

1-1-10114-19-1-0-0 164
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 2,350,000,000(دو میلیارد و  سیصد و  پنجاه میلیون ) ریال 
عیناً تایید میگردد .

جریمه 68.43  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 840000000(هشتصد و  چهل 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 22,809,600(بیست و  دو میلیون و  هشتصد و  نه هزار و  
ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 11.88  2
 

960000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/06/31 1/97/25860 تجدید 
نظر

گلساربلوار  
معین 

پستک بن 
بست پنجم

1-1-10114-19-1-0-0 164
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 3,276,756,000(سه میلیارد و  دویست و  هفتاد و  شش 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 390.09  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 253مورخ 94/12/12
 به صورت 5 طبقه روي پیلوت و زیرزمین شامل 8 واحد مسکونی  کالً با زیر بناي 1085.60
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده و داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل جهت اخذ گواهی عدم خالف 

: می باشد
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي می باشد و با توجه 

:به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 حذف زیزمین در زمان اجرا بسطح 155.75مترمربع-

 اضافه بنا در همکف به سطح 59.40 مترمربع -
 تبدیل پیلوت به دو باب مغازه بسطح 68.43 مترمربع-

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.34 مترمربع-
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 59.40 مترمربع-

 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري (براي دو باب مغازه) بسطح 200.09مترمربع-
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 178.20مترمربع (هر طبقه 59.40 مترمربع  -

(
 احداث انباري در فضاي راه پله در طبقات 2 تا5 بسطح 11.88مترمربع-

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 88.56مترمربع که از این مقدار به سطح 29.15 مترمربع عدم -
رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد.توضیح :(بسطح 59.40 مترمربع آن بصورت  تراس 

روباز و مسقف می باشد)
توسعه راه پله به بام به سطح 1.19 مترمربع -

با توجه به پرداخت 2 پارکینگ تزاحمی در زمان پروانه رعایت 8 پارکینگ مسکونی می -
.گردد لیکن تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

کاهش تعداد واحد مسکونی از 8 به 7 واحد-
. رعایت ابعاد درب و ضوابط آتشنشانی و ضوابط نما تا زمان تکمیل ساختمان الزامیست-

.الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند 
تغییر یافته   ( M112) ضمنا برابر طرح تفصیلی جاري کاربري ملک از مسکونی به تجاري کد

. است
*********************************************************
********************************************************

الزم به توضیح است طبق تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد در صورت اعاده به وضع 
سابق بالکن تجاري و تبدیل آن به دو واحد مسکونی طبق پروانه صادره ، دوباب کسري 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . پارکینگ مسکونی و دو باب کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت
*********************************************************
********************************************************
مجددا برابر تصمیم شماره 25453 -97/06/06 اعضاي محترم کمیسیون در خصوص تبدیل 

بالکن به یک واحد مستقل تجاري به استحضار میرساند که این شرایط تاثیري در تعداد 
کسري  پارکینگ نخواهد داشت و کماکان 5 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت . 

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده است . مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات و احداث سرویس بهداشتی در حیاط راي به جریمه به 
مبلغ65,760,000(شصت و  پنج میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 27.4  2
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 1/97/25863 بدوي خ  
استادمعین 

پستک کوي 
طالقانی 

نرسیده به 
تاالرروبروي 

گلخانه 
آزالیا

1-1-10402-521-1-0-0 164
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
116971 مورخ97.06.17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ191.550.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ  38310000(سی و  هشت میلیون و  سیصد و  ده هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12.77  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی از بخشداري به شماره 
8029-1/1/365 مورخ 89/01/18 به صورت یک طبقه بر روي همکف و پیلوت در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 124 مترمربع میباشد، که اصالت آن طی نامه به شماره 244624 مورخ 
96/12/03 بخشداري تایید گردیده است.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 11.17 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 12.77 مترمربع -2
احداث سرویس بهداشتی در حیاط به سطح 3.78 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 12.45 مترمربع میباشد -4
برابر ضوابط داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري ناشی از تبدیل پیلوت به مغازه  -5

.میباشد
.بخشی از دیوار قدیمی تاکنون تخریب نگردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/12/05 به سطح 2.23 مترمربع عقب نشینی 

.دارد.همچنین از حد شمال فاقد خط پروژه بوده که در وضع موجود به صورت کوچه میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز با ضریب2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 556500000(پانصد و  پنجاه و  شش میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.25  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 1/97/25864 بدوي خیابان معلم 
-  خیابان  
آرمیده -  

جنب 
 هنرستان

1-2-10054-153-1-0-0 165
0

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 65.49  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 504000000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/31 1/97/25864 بدوي خیابان معلم 
-  خیابان  
آرمیده -  

جنب 
 هنرستان

1-2-10054-153-1-0-0 165
0

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد(طبقه چهارم) راي به جریمه به مبلغ896,515,200(هشتصد و  نود و  

شش میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 88.94  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
116922 مورخ 97.06.18 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی بالکن تجاري بمساحت 103.18 مترمربع  را به مبلغ 9.286.200.000 ریال 
تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,857,240,000(یک میلیارد و  
هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 103.18  0
 

3360000  , 1396  بالکن بدون پروانه 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بناي 
مرحله اول  بصورت تجاري - مسکونی  به شماره  184 مورخ 1395/12/28  و بصورت 3  

طبقه بر روي مغازه به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد مسکونی و یک باب مغازه و 
به مساحت کلی  798.11 مترمربع صادر شده و  با توجه به اینکه سایبان تا این مرحله اجراء 

نگردیده (  12.01 مترمربع طبق پروانه)  ، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 
:مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح زیر می باشد
. کاهش سطح مغازه در همکف به مساحت 0.38 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 14.68 مترمربع -2
احداث بالکن تجاري بصورت تبدیل واحد مسکونی به بالکن  تجاري به مساحت 103.18  -3

.مترمربع .( با احتساب حفره راه پله )
. بناي مازاد برتراکم در طبقه اول به مساحت 14.68 مترمربع -4

کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه اول به مساحت 0.71 مترمربع -5
 .

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 14.68 مترمربع -6
کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه دوم به مساحت 0.71   -7

. مترمربع
برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقه دوم  -8

..داراي مابه التفاوت به سطح 65.49 مترمربع در طبقه  دوم می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 14.68 مترمربع-9

کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه سوم  به مساحت 0.71  -10
. مترمربع

احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 88.94 مترمربع . ( طبقه چهارم با طبقه  -11
 سوم بصورت دوبلکسی و در یک واحد باالي 180 مترمربع تعریف شده است.)

  . بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 5.40 مترمربع -12
با توجه به اینکه تعداد واحد هاي مسکونی چهار واحد می باشد و همچنین با توجه به  -13
اینکه واحد مسکونی طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکسی و باالي 180 مترمربع است فلذا 

نیاز به تامین 5 واحد پارکینگ مسکونی و از بابت احداث بالکن و مساحت مفید مغازه و 
بالکن نیاز به تامین 3 واحد پارکینگ تجاري می باشد ولیکن حالیه با توجه به تامین چهار 

واحد پارکینگ در پیلوت داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و 3 واحد کسري 
.پارکینگ تجاري می باشد

.طبقه چهارم ( دوبلکس طبقه سوم ) داراي راه ورودي مجزا از راه پله و آسانسور می باشد

165
0
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.ارتفاع فعلی مغازه و بالکن بدون کف سازي 6.70 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 226195200(دویست و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و  نود و  پنج 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.66  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/07 1/97/25885 بدوي نیکمرام -  
فوالدلوي 

 سوم

1-2-10073-10-1-0-0 165
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري که داراي پروانه احداث 
بنا  مرحله اول به شماره  1/96/182 مورخ 1396/11/26 بصورت 4  طبقه بر روي پیلوت در4  
واحد مسکونی و به مساحت کلی 747.87 مترمربع می باشد حالیه با توجه به نقشه برداري 

.ارائه شده داراي مابه التفاوت در همکف و طبقات و به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  6.54 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.54 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 6.54 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 6.54 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 6.54 مترمربع-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی (آسانسور + راه پله ) به مساحت  2.05 2 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات  -7
 به مساحت  0.96 مترمربع .( هر طبقه 0.24 مترمربع .)

درب سواره رو فعال نصب نشده است ولیکن با توجه به افزایش عرض درب طبق نقشه هاي 
.اجرائی ارائه شده یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

الزم به ذکر است که بررسی پارکینگ هاي مازاد در زمان پایانکارو  پس از نصب درب سواره 
.رو ریاالبل بررسی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت فیضی مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 253.17 مترمربع در حد 

تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی 
از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس 
رسمی دادگستري به شماره 115602 مورخ 97/6/17 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا 

به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 78482700(هفتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  دو هزار و  

هفتصد) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 253.17  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/25 1/97/25886 بدوي فخب کوچه 
نوروزي

1-1-10662-35-1-0-0 165
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي که برابر آن به مساحت 230
 متر مربع می باشد. مالک بدون مجوز در حال احداث یک باب خانه ویالیی دوبلکس بوده که 

عملیات ساختمانی آن در مرحله  نازك کاري بوده و برابر نقشه معماري ارائه شده داراي 
:تخلفات به شرح زیر می باشد

 همکف بسطح 102.11 متر مربع -1
احداث طبقه اول 97.05 متر مربع -2

 احداث طبقه دوم بصورت زیر شیروانی بسطح 29.01 متر مربع -3 
احداث پارکینگ جداساز بسطح 25 متر مربع بصورت سایبان که مشمول تراکم نمی  -4

 .باشد
با توجه به تراکم مجاز 100 درصد بر اساس طرح تفصیلی جدید لذا کالً در حد تراکم می  

.باشد. درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري با اعمال ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
ساختمان در خصوص کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به 

بناي مفید در همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ51,243,000(پنجاه و  یک میلیون 
و  دویست و  چهل و  سه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 16.53  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/25897 بدوي سعدي  
جاده 

پیربازار بن 
بست مشخ

1-1-10317-375-1-0-0 165
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  46 مورخ  95/7/29 با زیر بناي کل  599.2 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك  کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -1
به بناي مفید در همکف به سطح 3.51 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 13.02

 متر مربع ( هر طبقه 4.34 متر مربع )
.مساحت زیر شیروانی بسطح 10.47 متر مربع کاهش یافته است -2

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. جهت بروز رسانی ***
داراي اضافه بناي یکدست ساز از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات  ***

.هر کدام بسطح 3.7 متر مربع و در مجموع طبقات بسطح 14.8 متر مربع می باشد

165
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به 

ضریب 2.5) جریمه بمبلغ 787500000(هفتصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 93.75  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/03 1/97/25914 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
-خیابان 

ابولقاسمی 
-بوستان 12

1-1-10480-19-1-0-0 165
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 267 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3  واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 456.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.73 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 44.19 مترمربع ( هر طبقه 14.73 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 4.53 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 10.59 متر مربع ( هر طبقه 

3.53 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 16.95 مترمربع -

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، جمعاً به سطح 2.76  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.ضمناً داراي یک واحد کسري  پارکینگ درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

165
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص افزایش تعداد واحد 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي تایید میگردد

ردتخلف 55.39  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/07/17 1/97/25916 تجدید 
نظر

خ سعدي 
مک فالحتی

  

1-2-10321-14-1-0-0 165
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5به 

ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 1082566800(یک میلیارد و  هشتاد و  دو میلیون و  
پانصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 184.11  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 250 مورخ 1394/12/11 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 424.41 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

:کمیسیون ماده صد می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 16.31 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 157.32 مترمربع ( هر طبقه 39.33  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 11.32 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام 

می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 10.48 متر مربع ( هر طبقه 2.62 متر مربع )
.افزایش تعداد واحد از 3 به 4 که با توجه ضوابط فعالً تامین پارکینگ گردیده است -

الزم به ذکر است واحد طبقه چهارم از حالت دوبلکس خارج و به یک واحد مستقل تبدیل -
شده و مساحت آن به سطح 94.72 مترمربع بوده و مقدار 39.33 مترمربع اضافه بناي طبقه 
از آن کسر گردیده و مقدار 55.39 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم تحلیل 

.لحاظ می گردد
.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننموده اند -

*********************************************************
*************************

مجدداً متقاضی اقدام به احداث 4 عدد انباري به سطح 10.2 مترمربع در حیاط خلوت 
سراسري نمودند که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب انباریها بوده و 

.مالک راساً اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه درخواست صدور 

.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

165
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ 364946400(سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  نهصد و  
چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 72.41  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 1/97/25917 تجدید 
نظر

علی اباد  
13 نبوت

1-2-10187-6-1-0-0 165
6
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 155مورخ 
1395/12/28به صورت  3طبقه در4 واحد مسکونی  و پروانه مرحله دوم بشماره 310156

..مورخ 96/12/28با زیربناي 582.3مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
کاهشش زیربنا درهمکف نسبت به عدم خالفی درمرحله دوم پروانه بسطح 2.43مترمربع-1
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح22.57 مترمربع که جمعآ بسطح67.71 مترمربع-2

 افزایش درانباري زیرشیروانی بسطح 4.70 مترمربع-3
 کاهش در راه پله وآسانسور و راهرو در زیرشیروانی بسطح 7.76مترمربع-4

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-5
رعایت پارکینگ میگردد.الزم بذکراست درهنگام پایانکار وآماده بودن پیلوت با امتحان -6

 ..عملی پارکینگ ها قابل به بررسی خواهد بود
...مشمول نما ومنظر میگردد-7

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده است.. حالیه جهت به روز رسانی با توجه به دریافت  =====
راي کمیسیون ماده بدوي وتجدید نظر بمشاره هاي 1/97/22469 مورخ97/06/10 و 

1/97/25917 مورخ 97/07/03 و سوابق پرداخت درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی 
*****..میباشد

165
6

در خصوص اعتراض آقاي فرضعلی عدالت پیشه نسبت به راي شماره 1.97.22243 
مورخ 97.6.10 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و 

مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 136.85  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/01 1/97/25920 تجدید 
نظر

علی اباد  
پشت بانک 

 صادرات

1-2-10492-7-1-0-0 165
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 235 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5  طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

.با زیربناي 645/08 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارارئه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 21/35 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 102/39 متر مربع (هر طبقه 34/13 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/91 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 26/28 متر مربع (هر طبقه بمساحت 8/76 متر مربع)

.توضیح اینکه انباري در زیرشیروانی اجرا نگردیده و تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده)

ضمناv قبالv اضافه بنا در همکف بمساحت 20/08 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر 
.مورخ 1396/09/26 و متعاقب آن پروانه مرحله دوم بشماره 318279 دریافت نموده اند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

165
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي 

بدوي، با جریمه به مبلغ 1713096000(یک میلیارد و  هفتصد و  سیزده میلیون و  نود و 
 شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 169.95  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/07/03 1/97/25922 تجدید 
نظر

گلسار خ 
154  

1-1-10093-64-1-0-0 165
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 8 مورخ 1395/04/26به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  با 

زیر بناي کل 1010.43 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 282829 مورخ 1395/09/15
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه 

:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 14.57 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 148 مترمربع ( هر طبقه 29.60 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 3.03 مترمربع و طبقات اول  -

تا پنجم جمعاً به سطح 4.35 مترمربع ( هر طبقه 0.87 مترمربع )
.زیر شیروانی به سطح 14.18 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است. رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

165
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 540,666,000(پانصد و  چهل میلیون و  ششصد و  شصت و  
شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 91.95  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/03 1/97/25923 تجدید 
نظر

پارك نیک  
مرام - 

فوالدلوي 
چهارم - بن 
بست پروانه

1-2-10088-203-1-0-0 165
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري   که داراي پروانه 
ساختمانی مرحله اول  به شماره 39  مورخ 1396/05/25 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 510.22  مترمربع 

صادر شده و متعاقب آن ازبابت اضافه بنا در همکف در مرحله فونداسیون  به مساحت 12.99 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه و متعاقب آن دریافت پروانه 

.احداث بنا مرحله دوم به مساحت 523.21 مترمربع می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف و طبقات و به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 4.04 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.03 مترمربع -2
.اضافه بنادر طبقه دوم به مساحت 17.03 مترمربع -3

. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.03 مترمربع -4
.کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 2.38 مترمربع -5

. بناي مازاد بر تراکم ازبابت انباري بالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 4.15 مترمربع -6
کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت 32.67 -7

 مترمربع .( همکف به مساحت 6.18 مترمربع و طبقات به مساحت 26.49 مترمربع .( هر 
طبقه 8.83 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

165
9

با توجه به محتویات پرونده از آنجائیکه برابر گزارش و نامه شماره 119290 مورخ 
97.06.21 شهرداري منطقه کاربري ملک در طرح تفصیلی قدیم (زمان وقوع تخلف)     

    vمسکونی v بوده ، ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد ، ضمن  نقض راي بدوي با در 
نظرگیري موقعیت مکانی  با اعمال  ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 31834200(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  سی و  
چهار هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگرددو در خصوص عقب 

نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 31.21  1
 

1020000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/06/31 1/97/25935 تجدید 
نظر

پستک 
کوچه 

پانزدهم

1-1-10180-54-1-0-0 166
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 192.41 مترمربع که مالک بدون مجوز اقدام به 

.احداث یک باب اتاق به سطح 31.21 مترمربع با قدمت سال 91 نموده است
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/12/23 بر اساس طرح تفصیلی جدید به سطح 

27.32 مترمربع (از عرصه) در تعریض معبر 8 متري واقع گردیده است.با توجه به قرارگیري 
.در طرح تفصیلی جدید کال خارج تراکم میباشد G112 ملک در پهنه

بر اساس طرح تفصیلی قدیم (زمان وقوع تخلف) در کاربري vمسکونی با تراکم ویژهv قرار دارد. 
.برخالف ضوابط با توجه به موقعیت ملک، vعقب سازv احداث گردیده است

در خصوص تعیین میزان عقب نشینی بر اساس طرح تفصیلی قدیم نیاز به انعکاس ملک بر 
***روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/06/20 بر اساس طرح تفصیلی قدیم به سطح 
.43.48 مترمربع  (از عرصه) در تعریض معبر 10 متري واقع گردیده است

داراي درب نفررو از حد جنوب به پالك غیر میباشد.حالیه درخواست مجوز حفاري شرکت 
.گاز به طول 8 متر با پوشش آسفالت را دارند

مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-110061-1397 مورخ 97/06/10 
.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

166
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ، به موجب نظریه 
شماره 161174 مورخ 97.08.22هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 10.573.837.500 ریال تعیین و 

براورد نموده اند، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,114,767,500(دو میلیارد و  یکصد و  

چهارده میلیون و  هفتصد و  شصت و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 196.31  0
 

3300000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/09/10 1/97/25938 تجدید 
نظر

معلم  
روبروي 

ساختمان 
عقاب نبش 
کوچه بهار

1-2-10242-2-1-0-0 166
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 990,000,000(نهصد و  نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی داراي پروانه صادره به شماره 
185 به تاریخ 91/05/16 برابر موافقت کمیسیون ماده 5 به شماره 90/11/24107/ص به تاریخ 
91/12/15 به صورت 2 طبقه بر روي یک باب مغازه به سطح 26 متر مربع و بالکن در حد 1/3 
و نیز رعایت رواق سراسري و داراي پایانکار 186733 مورخ 1394/12/15 می باشد. حالیه 
مالک پس از دریافت پایانکارو برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به تخلفات ساختمانی 

:نموده که با توجه به گزارش کارشناسان رسمی دادگستري ( پیوست ) به شرح ذیل می باشد
توسعه تجاري در همکف به صورت تبدیل پیلوت به مغازه به سطح 15.91 مترمربع -1

توسعه بالکن تجاري به سطح 29.42 مترمربع -2
تبدیل طبقات اول و دوم از مسکونی به تجاري به سطح 150.98 مترمربع ( هر طبقه  -3

75.49 مترمربع )
از کل ساختمان به صورت 1 واحد تجاري مورد استفاده قرار گرفته است و بر اساس  -4

.ضوابط جاري داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
ملک فوق داراي تابلو به ابعاد ( 0.6 * 4.8 ) با فعالیت پوشاك و عنوان تجاري v فروشگاه 

.کودك مقربی پانچو v می باشد
بر اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون 

.ماده صد مورخ 1396/11/05 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

166
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بناي همکف، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 129654000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  ششصد و  
پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.58  3
 

2100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/25946 بدوي گلسار  
روبروي 

پمپ بنزین 
مریم

1-1-10214-6-1-0-0 166
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب  
خانه دو طبقه در یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 82.96 مترمربع بوده از بابت توسعه 
بناي بدون مجوز در همکف به سطح 20.58مترمربع با مصالح آجري و قدمت سال 93 داراي 
سوابق گزارش بوده که فاقد راي کمیسیون ماده صد میباشد و به همین صورت داراي بالمانع 
به شماره 167532 مورخ 93/03/24 میباشد، در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 

***انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/06/10 به سطح 1.97 مترمربع از عرصه و اعیان در 

تعریض معبر 6 متري واقع گردیده است. مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه 
برداري به صورت حدودي میباشد.مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

166
2

در خصوص دیوارگذاري جهت احداث  پست برق  راي بدوي  بمبلغ 3850000(سه 
میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال عینا تایید میگردد

جریمه 7  0.5
 

3560000  , 1393 دیوار گذاري 1397/06/26 1/97/25949 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار نبش  
143 

1-1-10175-27-1-0-0 166
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 935,000,000(نهصد و  سی و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 425  2
 

1100000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره122369 مورخ 97.6.25کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 11880300000 ریال تعیین و براورد نموده 

است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2376060000(دو میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  شش 

میلیون و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 279.39  0
 

1100000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,792,229,000(دو میلیارد و  هفتصد و  نود و  دو میلیون و  دویست 
و  بیست و  نه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 846.13  3
 

1100000  , 1390 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

شهرداري در خصوص ارتفاع  مغازه طبق ضوابط  جاري خود اقدام نماید  جریمه 5.4  0
 

1100000  , 1390 افزایش ارتفاع مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره310 مورخ 1384/12/14 
واصالحی برابربند2مورخ86/11/02مورخ86/05/15بصورت 6.5 طبقه  در 3 واحد تجاري و 12 

واحد مسکونی با زیر بناي2390.40 مترمربع صادر گردیده که مالک برخالف مدلول پروانه 
خارج از طول 60 درصد کال خارج از تراکم بشرح ذیل اقدام نموده که برابرنقشه معماري 

:ونقشه برداري بامهر مهندس نقشه برداربشرح ذیل میباشد

 اضافه بنا تجاري در همکف بسطح62.61مترمربع -1

تبدیل قسمتی از پارکینگ به تجاري بسطح52.28مترمربع -2

اضافه بنا در همکف بسطح106.48مترمربع بصورت احداث سایبان جدا ساز در حیاط -3

 وحذف بناي مسکونی درطبقه اول و تبدیل آن به بالکن تجاري سطح164.50مترمربع-4

اضافه بنا در طبقات دوم الی ششم بسطح7.35مترمربع و احداث کنسول غیر مجاز به  -5
.خیابان 24 متري بسطح100.70مترمربع

احداث بصورت دو طبقه مازاد درطبقات هفتم و هشتم بسطح591.31مترمربع و نیز داراي  -6
. احداث کنسول غیر مجاز به خیابان 24 متري بسطح40.29مترمربع

.تعداد واحد مسکونی از 12 به 25 افزایش یافته است -7

کسري پارکینگ به تعداد16واحدمسکونی و به تعداد1واحدکسري پارکینگ براي تجاري -8

احداث دیوار در حیاط به طول 7 متر جهت واگذاري به اداره برق جهت احداث پست برق -9

عملیات ساختمانی باتمام رسیده است.ادامه راه پله به بام ندارد.الزم بذکراست ملک 
مذکورداراي راي کمیسیون ماده پنج بند55مورخ87/12/20بااحداث بنا بصورت7طبقه روي 

پیلوت و6طبقه روي 4باب تجاري بسطح80مترمربع موافقت داشته لیکن اصالح پروانه 
تاکنون صورت نگرفته است.الزم بذکراست برابرگزارش ادواري مورخ87/08/06اجراي 

فنداسیون و درموخ91/12/05اجراي نازك کاري داراي سوابق گزارش درسیستم یکپارچه 

166
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شهرسازي بوده وسال تخلف براساس گزارشات فوق الذکر سال 91 اعالم گردیده است.مراتب 
.جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

****
.با توجه به راي دیوان عدالت اداري گزارش حاضر جهت رسیدگی مجدد تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 61185600(شصت و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.14  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/17 1/97/25957 بدوي بلوار رجائی  
- خ وحدت 
ك 29 ك 

احمد 
رمضانی

1-2-10101-211-1-0-0 166
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 200 مورخ 
96/12/09به صورت  4طبقه روي پیلوت در4واحد مسکونی  با زیر بناي849.83 مترمربع  

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه افزایش بنا 

:درطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا بصورت کنسول به شارع درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح 2.22مترمربع که جمعآ -1

بسطح 6.66مترمربع(عدم رعایت پخ دوگذر)
کاهش راه پله و افزدون به فضاب مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.37 مترمربع که -2

جمعآ بسطح 5.48 مترمربع
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-3

..رعایت پارکینگ میگردد-4
...مشمول نما ومنظر میگردد-5

..افزایش بنا صورت گرفته کمتر از حدنصاب5% زیربناي پروانه میباشد-6
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلفات جدید ، پرونده بصورت بدوي جدید جهت اتخاذ تصمیم به 
کمیسیون ارسال گردد.

سایر 56.64  0
 

960000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/03 1/97/25958 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار معلم  
حسین آباد 

روبروي 
بنگاه 

خوشدل

1-2-10263-20-1-0-0 166
5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باستناد نظریه هیات کارشناسی بشماره 70817 مورخ 97.04.17 با توجه به محتویات 
پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث کنسول و طبقه 

مازاد (طبقه پنجم)  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 
به جریمه) جریمه بمبلغ 1,098,115,200(یک میلیارد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد 

و  پانزده هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 234.64  3
 

1560000  , 1391 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/07/03 1/97/25958 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار معلم  
حسین آباد 

روبروي 
بنگاه 

خوشدل

1-2-10263-20-1-0-0 166
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص اضافه بناي طبقات 
مجاز منطبق با موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي تایید ، وتنها  با اصالح متراژ 

بمساحت 204.66 مترمربع برابر آخرین گزارش و نامه شهرداري بشماره 234231 
مورخ 96.11.18 بملغ 638,539,200(ششصد و  سی و  هشت میلیون و  پانصد و  سی و 

 نه هزار و  دویست)ریال اصالح و صادرمیگردد .

جریمه 204.66  2
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص اضافه بناي همکف 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي  تایید ، و تنها با اصالح متراژ 

بمساحت 43.72 مترمربع برابر آخرین گزارش و نامه شهرداري بشماره 234231 مورخ 
96.11.18 بملغ 68,203,200(شصت و  هشت میلیون و  دویست و  سه هزار و  دویست) 

ریال اصالح و صادرمیگردد .

جریمه 43.72  1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در حال احداثی و درحال بهره برداري میباشد که براي آن پروانه 
شماره 406 مورخ 89/12/28 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت و در 4 واحد مسکونی صادر و 

: در مرحله اجراي سربندي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم بسطح 261/51 مترمربع و بعمق متوسط 4/80  -

متر خارج از 60 درصد مجاز(که از این مقدار46/51 مترمربع در همکف و 215 مترمربع در 
طبقات اول تا چهارم).(داراي راي جریمه)

ارتفاع پیلوت از 2/40 متر به 3/70 متر افزایش یافته (داراي راي تعهد توسط مالک که  -
همیشه به عنوان پارکینگ استفاده شود)

در طبقه اول ، بسطح 22/80 مترمربع کنسول غیر مجاز بسمت خیابان احداث گردیده  -
است.(داراي راي تخریب )

سطح کنسول در طبقه دوم تا چهارم  نیز بمقدار 17.40 مترمربع افزایش یافته است.(داراي  -
راي تخریب )

احداث  یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 198/97متر مربع که از این مقدار به سطح 28/6-
متر مربع کنسول میباشد..(داراي راي تخریب)

*********************************************************
*********************************************************

*************************************
پس از آن داراي آراي  بدوي و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد (همکف و طبقات مجاز 1 -*/*
تا 4  جریمه و در خصوص احداث کنسول در طبقه اول و افزایش سطح کنسول طبقات 2 تا 4
 و طبقه مازاد تخریب ) می باشد که با توجه به شکایت مالک در دیوان عدالت اداري ، دستور 
موقت توقف عملیات تخریب صادر شده و برابر راي دیوان شکایت وارد شناخته شده است 

برابر نامه کمیسیون ماده صد درخصوص رعایت اصول شهرسازي و فنی و بهداشتی به اطالع 
می رساند با توجه به احداث کنسول غیرمجاز و طبقه مازاد و عدم رعایت حیاط خلوت ، 
رعایت اصول شهرسازي نگردیده لکن در خصوص اصول فنی و بهداشتی داراي گواهی 

.استحکام بنا از مهندس ناظر ساختمان به پیوست می باشد
ضمنا با توجه به آخرین نقشه برداري ارائه شده مساحت تخلف گزارش شده که منجر به  -
صدور آراي بدوي و تجدیدنظر مبنی بر جریمه و تخریب گردیده داراي مغایرت می باشد که 

: با استناد به نقشه برداري فوق کلیه تخلفات بشرح ذیل اصالح می گردد
اضافه بنا در همکف بسطح 43.72 مترمربع -*/*

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 131.22مترمربع (هر طبقه بسطح 43.74  -*/*
مترمربع)
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اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 73.44 مترمربع که از این مقدار بسطح 29.70 مترمربع  -*/*
.عدم رعیت عقب سازي در این طبقه می باشد

 احداث کنسول غیرمجاز در طبقه اول بسطح 22.64 مترمربع -*/*
افزایش سطح کنسول در طبقات دوم تا چهارم بسطح 16.92مترمربع (هر طبقه 5.64  -*/*

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 195.08مترمربع شامل دو واحد مسکونی که  -*/*

. از این مقدار بسطح 22.64 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز می باشد
افزایش تعداد واحد مسکونی از 8 به 10 واحد -*/*

حذف راه پله تا بام بسطح 22 مترمربع بر خالف پروانه صادره که باید به تایید آتش  -*/*
.نشانی برسد

الزم به توضیح است : عالوه بر تخلفات فوق مالک مجددا بر خالف تعهد خود ، اقدام به  -*/*
تبدیل پیلوت به دو باب مغازه بسطح 35.51 مترمربع و همچنین احداث 8 باب انباري 

جداساز در حیاط خلوت بسطح 16.54مترمربع و احداث دو باب انباري در زیر پله  بسطح 
. 4.59 مترمربع نموده که فاقد سوابق است

  .برابر ضوابط پروانه رعایت پارکینگ می گردد -*/*
 .مشمول تبصره 7 نمی گردد -*/*

با توجه به راي همعرض در خصوص تخلفات قدیم جهت اخذ عوارض متعلقه در آمدي تحلیل 
انجام شد و سایر تخلفات در مرحله بعدي بررسی خواهد شد . مراتب جهت دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 212990400(دویست و  دوازده میلیون و  نهصد و  نود هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.13  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/25970 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 
- انتهاي 

خیابان 170
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 294 مورخ 1394/12/24
بصورت 5طبقه روي پیلوت بازیربناي 1130.05مترمربع برابر بند 4صورتجلسه 92/12/28 
کمیسیون ماده پنج درخصوص جانمائی ونقشه پیشنهادي با 5/5 طبقه روي پیلوت در 5

واحد مسکونی ورعایت 2مترفاصله از ضلع شرقی خارج از حد همبادي پالك مجاور بدون 
...ایجادهرگونه بازشو در ضلع شرقی موافقت داشته است

عملیات ساختمانی اجراي ستون طبقه پنجم بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه 
برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنادر همکف وطبقات 1-4 که مازاد برتراکم وخارج 

:.ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح1.83مترمربع -1

 افزایش درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.83 مترمربع که جمعآ بسطح7.32مترمربع-2
 افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 3.73 مترمربع-3

عدم رعایت یک متر عقب سازي در طبقه پنجم براساس پروانه صادره بمقدار 8.25 -4
مترمربع

افزایش بنا صورت گرفته کمتر از حد 5% زیربناي پروانه صادره بوده لذا تبصره 7 سقف -5
..تراکم تعلق نمیگردد

با توجه به عدم آماده سازي پیلوت درخصوص رعایت پارکینگ پس از اجراي کامل پیلوت -6
..و طبقات پس از بررسی عملی قابل به اعالم نظر خواهد بود

برخالف راي کمیسیون ماده پنج بازشو و پنجره در قسمت 2فاصله حد شرقی داشته که -7
درپرونده فنی نقشه هاي اصالحی با مهر نظام مهندسی بدون مهر کارشناس فنی شهرداري و 
دستور معاونت در سیستم و  بدون اصالح راي کمیسیون ماده پنج مبادرت به بازشو پنجره 

..در نقشه هاي معماري نموده است
الزم بذکراست ملک مذکور درهنگام صدور پروانه در حد شرقی پنجره جهت نور گیري 

(براساس سند به حرین رودخانه متصل بود)داشته که پس از دریافت پروانه ساختمانی حد 
غرب متوجه متصل به ملک و داراي سند مالیکت و پس از دریافت پروانه مالک مجبور به 
اصالح نقشه معماري و حذف پنجره بدلیل ملک مجاور درحد غربی گردید..حالیه بند 7

گزارش فوق درخصوص ایجاد پنجره ونورگیر در حد شرقی برخالف راي کمیسیون ماده پنج 
..میباشد

الزم بذکراست ملک مذکور درخصوص اجراي ساختمان و جانمایی و جلوگیري از نور براي 
...ساختمان هاي مجاور داراي سوابق شکوائیه در سیستم و واحد خالف میباشد

/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي سیدمحسن مومن زاده نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.94.15677 مورخ 94.11.3 مطروحه در دیوان عدالت 

اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970902804025 مورخ 
95.9.17 به این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ 
شده و مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از 

سوي دیوان عدالت اداري شعبه 28 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفلی و وصول نظریه مزبور تحت شماره 

119775مورخ 97.6.21 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به 
شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 229034000(دویست و  بیست و  نه میلیون و  سی و  
چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 49.79  0
 

1020000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/07/01 1/97/25971 رسیدگ
ي 

 مجدد

پشت 
مسجد 

سجاد 16
متري 

  حسین آباد

1-2-10274-5-1-0-0 166
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راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 18  2
 

1020000  , 1391 احداث بناي جداساز

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 10.64  2
 

700000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 16.51  0
 

1020000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 6.95  2.5
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 03.  3.5
 

1020000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

با توجه به راي جریمه در خصوص بناي تجاري کسري یکباب پارکینگ دیگر به 
مساحت 25 مترمربع راي به جریمه با ضریب 1.5 به مبلغ 38250000 و جمعاً به مبلغ 

76500000(هفتاد و  شش میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 50  1.5
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه شماره 293 مورخ 
76/07/27 و پایانکار شماره 18841 مورخ 78/09/16 به صورت یک واحد مسکونی با 

زیربناي کل 238.5 مترمربع می باشد که پس از پایانکار از بابت احداث یک باب مغازه به 
سطح 18 مترمربع ، تبدیل پارکینگ به مسکونی به سطح 37 مترمربع و همچنین احداث 

سرویس بهداشتی در محوطه حیاط به سطح 3 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از 
تخلفات ساختمانی می باشد. حالیه با ارائه نقشه برداري وضع موجود مجدداً اقدام به تخلف 

:نموده که به شرح ذیل می باشند
اضافه بناي مسکونی در همکف به سطح 6.95 مترمربع به صورت همزمانساز-1

توسعه تجاري به سطح 0.03 مترمربع به صورت همزمانساز-2
تبدیل پارکینگ به یک باب مغازه به سطح 16.51 مترمربع و یک باب انباري مسکونی به -3

سطح 10.64 مترمربع خارج تراکم
( احداث 2 باب مغازه در فضاي حیاط جمعاً به سطح 49.79 مترمربع ( 25.91 + 4-23.88
/با توجه به نقشه معماري ارائه شده ارتفاع مغازه ها حدوداً 3.20 متر می باشد.***(2***

.ضمناً تمامی مغازه ها در حال بهره برداري می باشند-((2.9+3.2)
با توجه به اینکه مالک اقدام به ایجاد تغییرات در معماري داخلی نموده لذا راه پله قدیمی -5
در حال حاضر به عنوان یک راه اختصاصی به اتاق خواب در حال استفاده بوده،ضمن اینکه با 

ایجاد یک راه پله فلزي به سطح حدوداً 18 مترمربع از فضاي حیاط به ایوان،داراي راه 
 .دسترسی به واحد مسکونی می باشد

بازسازي سرویس بهداشتی موجود در حیاط با توجه به نقشه برداري ، به سطح 0.28 -6
.مترمربع نسبت به سابقه در واحد جلوگیري از تخلفات کاهش سطح دارد

ایجاد درب نفرو به عرض حدوداً 1.5 متر و نیز یک باب درب پارکینگی به عرض حدوداً -7
2.5 متر از حد غرب به سمت شارع برخالف مفاد پروانه

از بابت یک واحد مسکونی یک واحد پارکینگ نیاز بوده و از بابت احداث 3 باب مغازه 2  -8
باب پارکینگ بر اساس ضوابط آن زمان ( سال وقوع تخلف 1391 ) نیاز می باشد. حالیه ملک 

.مذکور داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
عرصه باقیمانده زمان صدور پروانه به سطح 260.06 مترمربع بوده که حالیه با ارائه نقشه 
وضع موجود مقدار آن به سطح 264.79 مترمربع می باشد. به استنادخط پروژه اصالحی 

شماره 2129 مورخ 93/11/15 به سطح 0.71 مترمربع جهت رعایت پخ (شرقی-جنوبی) در 
تعریض قرار دارد. درخواست پاسخ نامه شماره ش ر - 103912 - 1394 مورخ 94/07/12 

کمیسیون محترم ماده صد شهرداري را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 8121712800(هشت میلیارد و  یکصد و  بیست و  یک میلیون و  

هفتصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 760.46  3
 

3560000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 1/97/25973 بدوي گلسار 178 
 پروژه 12 

واحدي بهار

1-1-10135-1-1-0-0 166
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  
 245 مورخ  89/8/30 با زیر بناي کل  2179.90 مترمربع در 6.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و 

در 12 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 
باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 80.44 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی ششم جمعاً به سطح 657.9 مترمربع ( هر  -2
طبقه 109.65متر مربع) که از این مقدار در مجموع طبقات بسطح  12.78 متر مربع (بسطح 

2.13 متر مربع در هر طبقه)  بصورت پیشرفتگی به سمت معبر می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 6.52 متر مربع و در طبقات اول تا ششم جمعاً به سطح 15.6

 مربع ( هر طبقه 2.6 متر مربع )
ضمناً انبار زیر شیروانی حذف گردیده و بسطح 138.16 متر مربع زیر شیروانی کاهش  -4

.سطح دارد
.رعایت پارکینگ می گردد 

.رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی تا زمان پایانکار الزامی می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
بازگشت به نامه شماره 235104 مورخ 97/12/4 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با توجه  ***
به مدارك ارائه شده سال وقوع تخلف 1390 در نظر گرفته شد. اولین گزارش ثبت شده در 

.شهرداري سال 92 بوده که در مرحله نازك کاري گزارش گردیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و احداث یک طبقه مازاد ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي 

با جریمه به مبلغ 840369600(هشتصد و  چهل میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار 
و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 142.92  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/25977 تجدید 
نظر

سعدي   
پشت 

مجتمع 
  آزادگان

1-2-10346-15-1-0-0 166
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/97/2مورخ 
97/03/23به صورت  3طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 560.27 

..مترمربع  میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل میباشد
افزایش بنا در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 3.48 مترمربع جمعآ به سطح 10.44 مترمربع-1

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  بسطح 130.08مترمربع-2
کاهش سطح راه پله و افزدون به بناي مفید در همکف  بسطح 0/60 مترمربع-3

کاهش سطح راه پله و افزدون به بناي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 0/60 مترمربع -4
که جمعآ بسطح 1.80مترمربع

.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-5
..رعایت پارکینگ میگردد-6

...مشمول نما ومنظر میگردد-7
حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 1/97/25986 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-112-1-0-0 167
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,173,686,400(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد 
و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 119.13  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 77.44 مترمربع وتبدیل طبقه اول به بالکن 
تجاري بمساحت 143.43مترمربع  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک 
پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 122357  مورخ 97.06.25 

معادل 4388470000(چهار میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  
هفتاد هزار ) ریال صادر می گردد.ودرخصوص توسعه بناي مسکونی بمساحت 29.42 

مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا 
موجبی براي جریمه مجدد نبوده ومنتفی میباشد.

جریمه 250.29  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/03 1/97/25986 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-112-1-0-0 167
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 50 مورخ 
1395/08/04به صورت 3 طبقه روي  یک باب مغازه بسطح 49.80 مترمربع شامل 3 واحد 

مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 584 مترمربع می باشد که مالک برخالف 
مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات 
ساختمانی در حد اتمام سفتکاري و شروع  نازك کاریست و تا کنون پروانه مرحله دوم 

دریافت ننموده اند . از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد  
 : حال طی بررسی مجدد ، گزارش تخلف بشرح ذیل اصالح می گردد

 اضافه بنا در همکف به سطح 56.52 مترمربع که داراي راي جریمه می باشد -
توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 77.44 مترمربع که از این مقدار بسطح31.87  -

مترمربع تبدیل پیلوت و مابقی بسطح 45.57 مترمربع احداث یک باب جدید می باشد  . 
 داراي راي جریمه می باشد

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 17.32مترمربع - قبال بسطح 29.42 مترمربع گزارش شده که  -
. داراي راي جریمه می باشد

تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري براي دو باب مغازه بسطح 131.33مترمربع قبال بسطح  -
. 143.33مترمربع گزارش شده که داراي راي جریمه می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 60.84 مترمربع (هر طبقه  30.42 مترمربع  -
 . )قبال بسطح 58.84 مترمربع گزارش شده که داراي راي جریمه می باشد

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به دو واحد ضمنا واحد ها در طبقات دوم و سوم  -
. بصورت دوبلکسی اجرا شده است

. رعایت پارکینگ مسکونی می گردد -
با توجه به پرداحت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه  تعداد 4  واحد  -

 .کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت .داراي راي جریمه می باشد
کاهش بنا در زیرشیروانی  به سطح  20.19 مترمربع  ضمنا بسطح 3.77 مترمربع مازاد بر -

تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند . داراي راي جریمه می 
 .باشد

با توجه به عدم اخذ پروانه دوم و حذف آن از ضوابط جاري  مساحت پروانه به کمیسیون 
. اعالم نگردیده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

167
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه پنجم  به مساحت 123.46 متر مربع با ضریب 

2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,037,064,000(یک میلیارد و  سی و  هفت 
میلیون و  شصت و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.و از 
بابت 99.21متر مربع عدم رعایت عقب سازي با توجه به تبصره یک ماده صد راي به 

اعاده به وضع پروانه صادر می گردد . 

جریمه 222.67  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/25987 بدوي گلسار خ 
نواب صفوي 

 8 متري

1-1-10311-5-1-0-0 167
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 3,936,492,000(سه میلیارد و  نهصد و  سی و  شش میلیون و  
چهارصد و  نود و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 468.63  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 220.03 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 369650400

(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 220.03  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث زیرزمین  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

5,149,267,200(پنج میلیارد و  یکصد و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  
هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 766.26  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 123.47متر مربع  با ضریب 

2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,037,148,000(یک میلیارد و  سی و  هفت 
میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.و از بابت 49.66 متر مربع عدم رعایت عقب سازي با توجه به تبصره یک ماده 
صد راي به اعاده به وضع پروانه صادر می گردد . 

جریمه 173.13  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ًمکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 414-94/12/27 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت در 23 واحد مسکونی با زیربناي کل 3390.53 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سقف طبقه پنجم داراي سابقه گزارش تخلف بشرح 
: ذیل می باشد

 احداث زیرزمین بر خالف مدلول پروانه صادره بسطح 766.26 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف بسطح 98.25مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 370.38 مترمربع (هرکدام 123.46مترمربع)(به  -
کسر 2 پاسیو )

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 173.13 مترمربع که از این مقدار بسطح 49.66 مترمربع عدم  -
رعایت 2 متر عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد .(به کسر 2 پاسیو )

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 222.67 مترمربع که از این مقدار بسطح 99.21 مترمربع عدم  -
رعایت 4 متر عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد .(به کسر 2 پاسیو )

با توجه به عدم اجراي راه پله فرار در زمان اجرا مساحت آن از زیربناي پروانه کسر  -
.گردیده است

در صورت تایید زیرزمین و اجراي رمپ با شیب مجاز  تا این مرحله رعایت پارکینگ می  -
. گردد و هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است در زمان پروانه بسطح 220.03 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -
. اند

رعایت سایر ضوابط پروانه و تایید سازمان آتش نشانی  تا زمان تکمیل ساختمان  -
 . الزامیست

**************************
از بابت احداث زیرزمین و اضافه بنا در همکف و طبقات و تراکم اعطایی محکوم به پرداخت 

جریمه و از بابت عدم رعایت عقب سازي پلکانی در طبقات 4 و 5 راي به اعاده به وضع پروانه 
. طی آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد صادر شده است

**************************
حال با توجه به شکایت مالک و طرح پرونده در دیوان عدالت اداري راي کمیسیون ماده صد 
. نقض گردیده و داراي اظهارنظرکارشناس رسمی داد گستري درج در پرونده خالف می باشد
بنا براین با توجه به اینکه کلیه اضافه بنا ها به جز عقب سازي پلکانی در طبقات 4 و 5 داراي 
راي جریمه می باشند جهت تعیین تکلیف عدم رعایت عقب سازي در طبقه 4 بسطح 49.66 
. مترمربع و در طبقه 5 بسطح 99.21 مترمربع پرونده به کمیسیون همعرض ارسال می گردد

 . مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رحیم و رحمت صادق پور محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بناي 
همزمانساز به مساحت 2/68 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 1175850(یک میلیون و  یکصد و  هفتاد و  پنج هزار و  هشتصد و  پنجاه) ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 2.68  2
 

219375  , 1380 توسعه بناي تجاري 1397/07/28 1/97/26002 بدوي سعدي   
جنب خاتم 

االنبیا

1-2-10028-46-1-0-0 167
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت سه دانگ از ششدانگ یکباب مغازه فاقد مساحت 
وحدود ابعاد به پالك ثبتی 1338/8 و با بالکن  که با وضع موجود داراي پروانه و پایانکار 

..ساختمانی  میباشد
..حالیه خالفی مشاهده نگردیده است

الزم بذکراست با توجه به پروانه وپایانکار صادره برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک  
:داراي افزایش بنا همزمانساز  وکاهش بشرح ذیل میباشد

کاهش در زیربناي مغازه درهمکف بسطح 1.81 مترمربع (سال80)-1
افزایش در زیربناي بالکن بسطح 2.68 مترمربع (همزمانساز)-2

ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه 13مورخ97/03/20(573) به کوچه 10متري 
..فاقد عقب نشینی میباشد

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 200000000(دویست میلیون ) ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 50.1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/07/10 1/97/26003 تجدید 
نظر

خ سعدي  
کوچه 

هجدهم بن 
بست 17 
شهریور

1-2-10309-14-1-0-0 167
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  140,952,000(یکصد و  چهل میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار )ریال 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.56  1.25
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول تجاري - مسکونی  بشماره 
181-1395/12/28  بصورت 3 طبقه روي پیلوت و یک باب مغازه در2  واحد مسکونی و 

انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 442.11 مترمربع می باشد. در مرحله اجراي فنداسیون 
(اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  همکف با اضافه بناي 11 مترمربع داراي سوابق 

در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند و در مرحله 
:  سفتکاري داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.76 مترمربع همچنین ضمن کاهش سطح  -1
 تجاري افزایش واحد هاي تجاري از یک به دو باب

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 11.22 مترمربع (هر طبقه 3.74 مترمربع) -2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 6.91 مترمربع ضمنا سطح 0.24 مترمربع مازاد بر تراکم  -3

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.28 مترمربع و در  -4

طبقات بسطح 12.15 مترمربع (هر طبقه 4.05 مترمربع )
 . یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد -5

. رعایت پارکینگ مسکونی می گردد -6
.با توجه به ارتفاع 2 متر رعایت نفررو در حد شمال می گردد -7

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -8
*******************************

حالیه عملیات ساختمانی  به اتمام  رسیده است و مالک مبادرت به افزایش واحد از 2 به سه 
واحد نموده که مشمول 79.60 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد می گردد . رعایت پارکینگ 

.مسکونی گردیده است . مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف و دستور تقدیم می گردد

167
3

در خصوص57.40 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 57.4  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/07/07 1/97/26007 بدوي گلسار جاده 
پستک  بن 

بست

1-1-10180-24-1-0-0 167
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,189,628,000(دو میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  
ششصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً 

در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر 
ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 260.67  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/26007 بدوي گلسار جاده 
پستک  بن 

بست

1-1-10180-24-1-0-0 167
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 369.43 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 620642400

(ششصد و  بیست میلیون و  ششصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 369.43  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 493 مورخ 1394/12/27 به صورت 5.5 طبقه در 9 واحد مسکونی 

با رعایت عقب اسزي در طبقه پنجم با زیر بناي کل 1157.03مترمربع  صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سقف طبقه پنجم  بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و 

:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 33.52 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 144.8 مترمربع ( هر طبقه 36.2 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 63.7 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 27.5 مترمربع  -
به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.8 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم هر کدام به سطح 
3.56 متر مربع و طبقه پنجم به سطح 2.61 مترمربع (جمع کل طبقات 16.85 متر مربع )
.افزالش تعداد واحدها از 9 به 10 که با توجه به ضوابط جاري رعایت پارکینگ می گردد -

الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقه پنجم از 1 به 2 افزایش یافته، ***
مساحت واحد کوچکتر به سطح 93.60 مترمربع بوده و مقدار 36.20 مترمربع اضافه بناي هر 

طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 57.40 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم 
***تحلیل لحاظ می گردد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 369.43 متر مربع ( تبصره 7) -
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/11/07 به سطح 14.78 مترمربع رعایت عقب  **

نشینی نگردیده است که از این مقدار به سطح 3.16 مترمربع از عرصه و به سطح 11.62 
**مترمربع از اعیان می باشد که به صورت اضافه بنا در همکف و طبقات لحاظ گردیده است
در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 1396/12/12 الزم به توضیح است میزان  ***

*** عقب نشینی اعالم شده منطبق بر زمان صدور پروانه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

167
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 115206000(یکصد و  پانزده میلیون و  دویست و  شش هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمنا با توجه به اینکه در صدور پروانه اولیه 
سطح عرصه 873.60متر مربع بوده است لذا دیوارکشی بعد از تراکم گیري انجام شده 

است  به استناد تبصره یک ماده صد راي به تخریب دیوار صادر می گردد . 

جریمه 29.54  2.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/26011 بدوي  
گلسارخ192

  

1-1-10597-2-1-0-0 167
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 507 مورخ 79/10/14 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 12 
واحد مسکونی با زیر بناي 1206 مترمربع می باشد.حالیه با توجه به نقشه ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 1.77 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.22 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 5.31 مترمربع (هر طبقه 1.77 مترمربع)-3

 احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 16.24 مترمربع-4
عدم رعایت ابعاد نورگیر در همکف و طبقات (کاهش ابعاد نورگیر از  3.00*4.00 به 

2.84*3.83 متر)
مالک همچنین برخالف مدلول پروانه و سند مالکیت ارائه شده اقدام به دیوارکشی و کاهش 
سطح عرصه از 873.60 مترمربع به 367.50 مترمربع نموده که رعایت حدود و ابعاد مطابق 

.سند مالکیت در پایانکار الزامی میباشد
احداث آسانسور در همکف و طبقات

احداث اتاق تاسیسات در زیر راه پله همکف به سطح 6.05 مترمربع
.تاکنون گواهی عدم خالف صادر نگردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/06/07 به سطح 259.60 مترمربع از حد غرب در 

.حریم کیفی 45 متري رودخانه قرار دارد
الزم به ذکر است موضوع قرارگیري ملک در حریم رودخانه در زمان صدور پروانه اعالم 

.نگردیده و در پروانه صادره لحاظ نشده بود
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد 

.میباشد.تاکنون دیوار تخریب نگردیده است
مراتب با توجه به درخواست مجوز حقاري شرکت گاز به طول 60 متر با پوشش خاکی جهت 

.صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

167
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 125183 

مورخ 97/6/31 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 

ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
92/73 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 1205490(یک میلیون و  دویست و  پنج 

هزار و  چهارصد و  نود)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 92.73  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 1/97/26013 بدوي بلوار 
ولیعصر 
-خیابان 

خانجانی - 
بعد از 

مجتمع 
 باران

1-1-10284-407-1-0-0 167
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198 
مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه ویالئی به مساحت 92.73 مترمربع ( طبق 

.نقشه برداري)  در محل موجود می باشد
مدارکی از بابت ساخت ارائه نشده است و قدمت بنا با توجه به تاریخ نصب کنتور سال 1375 

.می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/05/09 به مساحت 43.29 مترمربع داراي عقب نشینی 
.می باشد

.اعیان احداثی داخل تراکم می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مزدك سهرابی اطاقوري محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 4/26 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

33015000(سی و  سه میلیون و  پانزده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 4.26  2.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/29 1/97/26014 بدوي جاده انزلی  
20 متري 

گاز بن بست 
عرفان دوم

1-1-10291-85-1-0-0 167
7

با توجه به راي تخریب ، کسري پارکینگ مسکونی منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  189 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  474.25 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك  کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

  افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.42مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.84 مترمربع ( هر طبقه  -2

1.42 متر مربع)
حذف زیر شیروانی و تبدیل به یک طبقه مازاد به کسر راه پله بسطح 81.77 متر مربع که  -3

 .از این مقدار بسطح 23.71 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد
.با توجه به افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد داري یک واحد کسري پارکینگ می باشد -4

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

167
7

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 42.49 3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/07/17 1/97/26020 بدوي بلوار قلی 
پور بلوار 
شهید 
  قلیپور

1-2-10356-42-1-0-0 167
8

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  طبقه دوم و راه پله به بام  راي به جریمه به مبلغ227,664,000(دویست 

و  بیست و  هفت میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.72  2
 

3100000  , 1395 احداث راه پله به بام

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 796 مورخ 1382/11/07 و پایانکار شماره 1505 
مورخ 1385/02/04 بصورت ساختمان یک طبقه بر روي همکف در یکواحد مسکونی و 

سوئیت همچنین داراي پروانه توسعه بنا بشماره 266 مورخ 93/12/02 و تمدید پروانه مورخ 
1394/11/24بصورت یک طبقه مازاد با زیربناي 240/3 متر مربع صادر گردیده که عملیات 

 اجرایی به پایان رسیده
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

: داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/79 متر مربع-1

کاهش بنا در طبقه اول بمساحت 0/79 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 34/91  متر مربع-3

توسعه راه پله به بام بمیزان 1/81 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد ها از یکواحد به دو واحد-6

و مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 42/49 متر مربع 
میباشد.(کد 33)

(توضیح اینکه مساحت سوئیت در همکف کمتر از 35 متر مربع میباشد.)
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

167
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت بناي مازادبرتراکم در همکف و طبقات با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 105907200(یکصد و  پنج میلیون و  نهصد و  هفت هزار و  دویست) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.52  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26037 بدوي فلکه جهاد 
شهرك 

فرهنگیان 
خ توحید 
کوچه 22

1-2-10450-17-1-0-0 167
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/96/204مورخ 96/12/11 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 477.79 
مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و زیربناي احداثی 
نسبت به پروانه تغییري نیافته و با توجه به تغییر جانمایی عرض حیاط خلوت از 2 به 3 متر 

افزایش یافته است و داراي خارج از طول 60% در همکف به سطح 7.88 مترمربع و طبقات به 
سطح 23.64 مترمربع ( هر طبقه 7.88 مترمربع ) می باشد.  هرگونه مغایرت زیربنایی پس از 

ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود. درخواست صدور گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستورمقتضی تقدیم می گردد

167
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی باستناد نامه شماره 129473 مورخ 
97.07.04 شهرداري منطقه و با توجه اینکه  بنا در زمان احداث فاقد عقب نشینی 

بوده  ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 85590000(هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  نود هزار 

) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 31.7  1.5
 

1800000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 1/97/26039 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 

  بوستان2

1-1-10276-80-1-0-0 168
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
دیوارگذاري بدون مجوز بااعمال  ضریب0.1برابر ارزش معمالتی جریمه  بمبلغ 

6,163,300(شش میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  سیصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 56.03  0.1
 

1100000  , 1394 دیوار گذاري

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي بصورت یک قطعه زمین به 
مساحت 159 مترمربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح 158.82
 مترمربع مشتمل بر یکچشمه اطاق فاقد مجوز ساخت با زیر بناي 31.70 مترمربع که با توجه 

به نوع کاربري کالً خارج تراکم با قدمت سال 1394و با مصالح بلوك سیمانی و همچنین 
داراي دیوار گذاري بدون مجوز بطول 56.03 مترمربع میباشد. توضیح اینکه در طرح 

تفصیلی قدیم کوچه حد غرب بن بست بوده و ملک در زمان احداث فاقد عقب نشینی بوده و 
برابر طرح جاري با توجه به بازگشایی خیابان 12 متري کال در مسیر قرار گرفته است .ضمنا 

 خط پروژه ها به پیوست می باشد
.مراتب با توجه تقاضاي مالک و در جوابیه کمیسیون ماده صد بحضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم فرزانه شفیعی حق شناس نسبت به راي بدوي 
شماره 11952 مورخ 87/07/04 صادره از کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که از 

سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9609970903204140 
- 28/11/96 ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به 

این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان، موضوع را 
به کارشناسی ارجاع و طبق نظریه شماره 126529 مورخ 97/07/01(ثبت دبیرخانه 

شهرداري) اعالم داشتند:vمقدار افزایش بنا به مساحت 18 مترمربع به عنوان توسعه 
بناي تجاري، در فضاي اختصاصی(پارکینگ قطعه 13)آقاي حمیدرضا یزدان عاشوري 

بوده که در ضلع شمالی مغازه قطعه 17 نامبرده الحاق شده است. v لیکن نامبرده با 
الحاق پارکینگ اختصاصی به مغازه ساختمان مسکونی را مواجه به کسري پارکینگ 

نموده است،با عنایت به وسعت مغازه قبلی ضرورتی به توسعه مجدد مغازه نبوده 
است،ضمن آنکه پارکینگ در آپارتمانهاي مسکونی جز مشاعات تلقی می گردد و 

هرگونه استفاده دیگر از آن مستلزم جلب رضایت کلیه مالکین مشاع می باشد که این 
امر عمالً با توجه به شکایت احدي از مالکین محقق نگردیده است،از طرفی دیگراقدام 

نامبرده بر خالف اصول و ضوابط فنی و شهرسازي می باشد بنابراین ضمن نقض راي 
تجدیدنظر خواسته باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها حکم به اعاده به 

وضع سابق(پارکینگ)صادر و اعالم می گردد.

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

18  0
 

1200000  , 1387 تبدیل غیر مجاز 1397/07/07 1/97/26040 رسیدگ
ي 

 مجدد

مجتمع 
اطلس 

گلسار بلوار 
 سمیه

1-1-10581-3-1-1-0 168
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  پیرو درخواست شکایت  یکی از مالکین ساکن در  بلوك 3 مجتمع اطلس  در 
خصوص مغازه به مساحت 31.5 متر مربع ( در مالکیت آقاي حمید رضا یزدان عاشوري)  الزم 
بذکر است که قبالً مالک مغازه مذکور با تخریب دیوار حد فاصل بین مغازه و پارکینگ قطعه 

13 پشت مغازه بمساحت 18مترمربع و تبدیل آن به سطح تجاري اقدام به توسعه مغازه نموده 
که در این خصوص  داراي سوابق کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه می باشد، که شاکیان 

نسبت به جریمه از سوي کمسیون بدون رضایت نامه مالکین برابر قانون تملک آپارتمانها 
معترض بوده اند. لذا تعدادي از مالکین نسبت به این موضوع اعتراض داشته و با توجه به 
اینکه رضایت سایر مالکین در نظر گرفته نشده  پرونده در شعبه 7 دیوان عدالت اداري 
مطرح گردیده که بر اساس راي دیوان دستور رسیدگی مجدد صادر گردید. ضمناً در حد 

غرب مغازه که متصل به محوطه مشاعی بلوك و پالك مجاور  می باشد، داراي پنجره با نماي 
شیشه اي و بصورت ویترین بسطح حدود 4.5 متر مربع بوده هم چنین عالوه بر آن نسبت به 

ایجاد حفره به ابعاد یک عدد کولر پنجره اي و نصب کولر به سمت محوطه مشاعی اقدام 
 .نموده است. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
محل،تخلف مالک در تبدیل آپارتمان به تجاري(آرایشگاه زنانه)، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 

مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس 
رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب 

کمیسیون به موجب نظریه شماره 126507 مورخ 97/07/01 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 1.084.380.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 

اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 216876000(دویست و  شانزده میلیون و  هشتصد و  
هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 49.29  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/17 1/97/26043 بدوي سعدي 
معلم- بلوار 
معلم  بن 8 

متري

1-2-10265-25-1-3-0 168
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه محل، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها،تخلف 
نامبرده با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 96,875,000(نود و  شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد 
و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.25
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً

ملک شاکی یک دستگاه آپارتمان داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه دوم می باشد. خالفی 
.مشاهده نگردید

ملک متشاکی بصورت یک واحد سوئیت داراي پروانه و پایانکار واقع در همکف که در حال 
حاضر بدون مجوز در حال تعمیرات داخلی در داخل  واحد بوده و همچنین در محوطه 

مشاعی حیاط حد شمال در حال محوطه سازي می باشد. ضمناً داراي تابلو به ابعاد 1 در 2.5  
متر می باشد که بصورت آرایشگاه فعالیت شغلی دارد. داراي یک واحد کسري پارکینگ 

.تجاري می باشد
شاکی نسبت به استفاده تجاري و مزاحمت مراجعین  جهت پارك خودرو و ایجاد سر و صدا از 
سوي واحد فوق اعتراض داشته و خواستار جلوگیري از فعالیت شغلی ملک متشاکی را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی 
براي تبدیل پیلوت به سوئیت، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 295957200(دویست 

و  نود و  پنج میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 32.03  2.75
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/07/17 1/97/26049 تجدید 
نظر

گلسار-  
بلوار گیالن 

خ 192 
کوچه 

چهارم 43

1-1-10295-32-1-0-0 168
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ  411426000(چهارصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  بیست و  شش هزار ) ریال 
تایید می نماید.

جریمه 58.3  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 479 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 843/18 

متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 
.کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
: داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 8/13 متر مربع-1
تبدیل قسمتی از همکف به مسکونی (سوئیت) بمساحت 32/03 متر مربع-2

.الزم به ذکر است که مساحت سوئیت همکف کمتر از حد نصاب یکواحد مسکونی میباشد
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 32/52 متر مربع (هر طبقه 8/13 متر مربع)-3

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/57 متر مربع-4
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 5/43 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5

مربع در زیرشیروانی
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1 متر مربع و طبقات 2.1 -6
بمساحت 5/62 متر مربع (هر طبقه 2/81 متر مربع) و طبقات 4.3 بمساحت 5/6 متر مربع 

(هر طبقه 2/8 متر مربع)
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده است.)
.توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ******
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقه پنجم(بعلت عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 375,816,000(سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.74  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 1/97/26050 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري(مهر 

ایین)  
ولیعصر

1-1-10256-7-1-0-0 168
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  445,939,200(چهارصد و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار و  

دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 66.36  2
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 1/97/26050 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري(مهر 

ایین)  
ولیعصر

1-1-10256-7-1-0-0 168
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقه اول ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

21638400(بیست و  یک میلیون و  ششصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 3.22  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي ، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 262.44  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 251 مورخ 94/12/12 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 9 واحد 

مسکونی و بازیربناي 1309.30 مترمربع میباشد که مورخ 95/11/24 تمدید گردیده است. از 
بابت اضافه بنا در مرحله سقف اول داراي سوابق در واحدجلوگیري از تخلفات ساختمانی و 
راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد. حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -
مفید به سطح 3.71 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 3.02 

مترمربع میباشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.15 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي  -

مفید به سطح 2.99 مترمربع - که نسبت به راي صادره داراي مابه التفاوت به سطح 0.20 
مترمربع میباشد

اضافه بنا در طبقه دوم و سوم به سطح 34.18 مترمربع (هرطبقه 17.09 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله وافزایش آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 5.98 مترمربع  -

(هرطبقه 2.99 مترمربع)
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 17.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 44.74 مترمربع  (که از این مقدار 27.65 مترمربع عدم  -
رعایت عقب سازي میباشد)

اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 9.11 مترمربع -
افزایش واحدهاي مسکونی از 9 به 10 واحد مسکونی که مازاد برتراکم ناشی از آن (با توجه به 

کاهش واحدها درطبقه اول و دوم و افزایش واحدها در سایر طبقات ) 262.44 مترمربع 
.میباشد

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 34.44 مترمربع و در طبقات به سطح 199.30  -
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد و از این بابت داراي راي 
.کمیسیون ماده صد میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات و توسعه اتاقک آسانسور و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 983539200(نهصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد 
و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 146.36  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/17 1/97/26054 تجدید 
نظر

علی اباد   
بنفشه

1-2-10493-67-1-0-0 168
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 190 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 403.55 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 49.42 مترمربع داراي سوابق پرداخت 

جریمه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد. حالیه عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف جدید به شرح ذیل 

:می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 4.39 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 135.09 مترمربع ( هر طبقه 45.03 مترمربع  -
(

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام  به سطح 9.71 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا سوم جمعاً به سطح 1.56 متر مربع ( هر طبقه 0.52 متر مربع )
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و طبقه مازاد سوم و توسعه راه پله به بام، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته 

لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 584654000(پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  
ششصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 111.37  2
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/01 1/97/26056 تجدید 
نظر

استاد سرا  
کوچه شاد 
پور فرعی 
سمت چپ

1-2-10229-3-1-0-0 168
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/382مورخ 
1396/12/28 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل یک  واحد مسکونی کالً با زیر بناي  

152.92مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از 
تراکم  اقدام به احداث نموده و از بابت افزایش بنا داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل 

: بوده که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 11.65مترمربع -

احداث یک باب انباري در همکف بسطح 27.05 مترمربع که از این مقدار بسطح 22.05  -
 . مترمربع مازاد برتراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري می باشد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح 46.26 مترمربع ( هر طبقه 23.13 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 3  بصورت اتاق و تراس متصل به آن بسطح 29.13  -

( مترمربع (20.90+8.23
توسعه راه پله به بام به سطح 2.28 مترمربع -

  حذف حیاط خلوت سراسري و به جاي آن احداث پاسیوي 2*2 -
. رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد -

: ضمنا
برابر نامه شماره 57221-97/12/20 اداره راه و شهرسازي در بازگشت به نامه شماره ش ر 
245413 -1397مورخ  97/12/15 در ارتباط با درخواست بام سبز براي آقاي محمد جهانی 
براي پالك ثبتی 4/2695 واقع در استادسرا کوچه شادپور ، با درخواست بام سبز در جهت 

افزایش پایداري و جذب آب هاي روان و بدون استقرار فعالیت و بدون اشرافیت به مجاورین 
و در متراژ موجود و بدون سازه و با تمهیدات الزم براي رعایت استاندارد ها و جهت عایق 
بندي با توجه به اقلیم و فقط در جهت نگهداري گل و گیاه و با اجراي شیب بام در نما (با 

. مصالح و رنگ مشابه با سفال) در جهت حفظ هویت شهري موافقت گردیده است
***************************************+

حالیه عملیات در مرحله سفتکاري بوده و تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي 
 . صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

168
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 617500800(ششصد و  هفده میلیون و  پانصد هزار و  
هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 91.89  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 1/97/26057 تجدید 
نظر

بلوار معلم 
-کوچه 
 دانش

1-2-10330-74-1-0-0 168
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 73 مورخ 1396/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 609.64 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
 فونداسیون و از بابت

 اضافه بنا در همکف به سطح 23.30 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 6.13 مترمربع -2

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به 
.شماره 319483 مورخ 1396/12/11 صادر گردیده است

حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلف جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 0.14 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.48 مترمربع ( هر طبقه 23.16 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 22.41  -
مترمربع ( هر طبقه 7.47 مترمربع )

کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.58 مترمربع -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي موسی زاده نسبت به راي اصداري از کمیسیون تجدیدنظر 
بشماره دادنامه 1.96.19833 مورخ 96.5.14 مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 

رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903303252 مورخ 96.9.22 به این 
کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفادآراي 

اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان 
عدالت اداري شعبه 13 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 57882 مورخ 
97.3.31 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت به بناي مسکونی داخل تراکم به مساحت 99.2 

مترمربع بمبلغ 30752000(سی میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال محکوم و 
اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق 

االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 
باشد.

جریمه 99.2  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 1/97/26059 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
شهداي 

گمنام سیاه 
  اسطلخ

1-2-10145-686-1-0-0 168
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در خصوص اعتراض آقاي موسی زاده نسبت به راي اصداري از کمیسیون تجدیدنظر 
بشماره دادنامه 1.96.19833 مورخ 96.5.14 مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 

رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903303252 مورخ 96.9.22 به این 
کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفادآراي 

اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان 
عدالت اداري شعبه 13 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 57882 مورخ 
97.3.31 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي مسکونی مازاد بر تراکم بمساحت 

116.29مترمربع به مبلغ 360,499,000(سیصد و  شصت میلیون و  چهارصد و  نود و  نه 
هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.ضمنا  در 
اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 116.29  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 83.20 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 

داراي 1 طبقه  R112 215.49 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن در پهنه
مازاد می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه معماري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 69.43 مترمربع ( 52.96 در حد تراکم و 16.47  خارج تراکم  -

(
احداث بنا در طبقه اول به سطح 69.43 مترمربع ( 46.24 در حد تراکم و 23.19  خارج  -

تراکم )
احداث 1 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه دوم به سطح 76.63 مترمربع ( که از این  -

مقدار به سطح 7.20 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
.ضمناً 2 متر عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف 1393 می باشد

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/02/26 به سطح 16.02 مترمربع در تعریض بوده که از 
 .این مقدار به سطح 8.82 مترمربع از اعیان احداثی می باشد

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/11/24 و صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

168
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به تایید استحکام بنا برابر نظریه 
شماره 125185 مورخ 97.06.31 هیات کارشناسی و عدم ضرورت  قلع بنا به استناد 

تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 1630525(یک 
میلیون و  ششصد و  سی هزار و  پانصد و  بیست و  پنج) ریال صادر می گردد. و در 

خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 100.34  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 1/97/26080 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
-بعد از 
هایپر 
مارکت 
-اولین 
کوچه- 

کوچه همت 
بن بست 

دانش جنب 
 س سپهر

1-1-10497-6-1-0-0 168
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم  باستناد تبصره 2بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,063,562(یک میلیون و  شصت و  
سه هزار و  پانصد و  شصت و  دو) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 13.09  0.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما مکان ارائه شده داراي گزارش بشرح ذیل می باشد
یک باب خانه فاقد سند برابر نقشه برداري بسطح 152 مترمربع و داراي اعیان بسطح 

113.43 مترمربع که مقدار 4.40 مترمربع آن بصورت سرویس جداساز در حیاط می باشد 
مصالح بلوکی و فاقد مجوز است .  برابر ضوابط بسطح 100.34در حد تراکم  و مابقی بسطح 

13.09 مازاد بر تراکم می باشد .قدمت بناي احداثی برابر فیش برق سال 1377 می باشد برابر 
خط پروژه 310-11-96/07/10 بسطح 8.66 مترمربع در تعریض ك 10 متري قرار دارد . حالیه 

طبق نامه اداره راه و شهرسازي تقاضاي تعیین کاربري جهت اخذ سند مالکیت را دارند . 
. مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

168
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی به شماره  128539 مورخ 
97.7.3 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث دو طبقه  

مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 4,207,795,200(چهار میلیارد و 
 دویست و  هفت میلیون و  هفتصد و  نود و  پنج هزار و  دویست)   ریال در حق 

شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 417.44  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1397/07/07 1/97/26083 بدوي گلسار  
-بلوار 

گیالن خ11
 متري

1-1-10144-13-1-0-0 169
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 154.45 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 259476000

(دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 154.45  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,370,768,000(دو میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  هفتصد و  
شصت و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 285.57  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه  شماره 353  مورخ 1394/12/27 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

846/4 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 
.سفت کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف بمساحت 55/18 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 220/72 متر مربع (هر طبقه 55/18 متر مربع)-2

احداث طبقه پنجم بمساحت 212/98 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
احداث طبقه ششم بمساحت 204/46 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4

توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 48/58 متر مربع مربوط به تراس 
.غیرمسقف اختصاصی میباشد

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 4/67 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5
مربع

(توضیح اینکه توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 1/72 متر مربع میباشد که در آیتم 
احداث انباري بیش از 5 متر مربع (بمساحت 4/67 متر مربع) لحاظ گردیده است.)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 154/45 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 5 متر مربع (هر -7
طبقه 1/25 متر مربع)

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو احداث نگردیده است.)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است*******

169
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 470736000(چهارصد و  هفتاد میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 56.04  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/26085 بدوي بلوار دیلمان 
زمین هاي 
  فرهنگیان

1-1-10483-14-1-0-0 169
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره312 مورخ 
..96/12/28به صورت 3 طبقه در3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 552.90 مترمربع  میباشد

عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت وسربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و 
:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

افزایش بنا در همکف به سطح 14.01مترمربع(بااحتساب عدم اجراي سایبان هنگام پروانه -1
در همکف)

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 14.01مترمربع که جمعآ بسطح 42.03مترمربع-2
کاهش راه پله در ادامه به بام بسطح 0/04مترمربع-3

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-4
..رعایت پارکینگ میگردد-7

...مشمول نما ومنظر میگردد-8
حالیه مالک درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 

128508 مورخ 97.07.03 معادل 2,792,600(دو میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار و  
ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 139.63  0
 

55000  , 1362 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/07 1/97/26086 بدوي فخب قبل از 
کوچه 

 گلستان

1-1-10665-59-1-0-0 169
2

نظر به قدمت بنا و با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت اعمال تبصره یک به 
استناد تبصره 2 و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 11,917,950(یازده میلیون و  نهصد و  هفده هزار 
و  نهصد و  پنجاه)  ریال صادر می گردد.و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 216.69  1
 

55000  , 1362 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر سند بصورت ششدانگ یکبا ب تعمیرگاه به مساحت عرصه 
185.23 متر مربع می باشد. داراي اعیانات بدون مجوز شامل یکباب مغازه بسطح 139.63 
متر مربع  ، راه پله بسطح 14.33 متر مربع ، انباري مسکونی در همکف بسطح 31.04 متر 

مربع و یکباب مسکونی در طبقه اول بسطح 171.32 متر مربع می باشد. قدمت بنا به استناد 
تاریخ نصب کنتور برق سال 1362 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک 
بر روي خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 97/5/4 بسطح 10.25 متر مربع از حد جنوب در تعریض  ***

*** قرار دارد
بازگشت به نامه  شماره 111161 مورخ 97/6/11 در خصوص  بررسی چگونگی قرار  ****

گیري اعیان نسبت به معبر و میزان عقب نشینی در سال وقوع تخلف، الزم بذکر است در 
سال وقوع تخلف ملک تعرفه شده فاقد کاربري در طرح تفصیلی بوده و فاقد عرض مشخص 
معبر می باشد. لذا در خصوص عقب نشینی در آن زمان با توجه به عدم تعریف خط پروژه در 

.سال 1362 نمی توان اظهار نظر کرد

169
2

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت بطرفیت شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن 
االئمه مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي تجاري به مساحت 24.2 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 

احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 300080000(سیصد میلیون و  

هشتاد هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 24.2  4
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/01 1/97/26102 بدوي بیستون  
جنب بانک 

  ملی

1-2-10375-122-1-0-0 169
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  517 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  590.05 مترمربع در یک طبقه بصورت بانک با 

بالکن  بر روي زیر زمین می باشد. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بنا در زیرزمین بسطح 2.1 متر مربع -1
کاهش بنا در همکف بسطح 3.28 متر مربع -2

افزایش بنا در بالکن نیم طبقه بسطح 22.1 متر مربع که از این مقدار بسطح 4.56 متر  -3
مربع با احتساب حفره راه پله بوده و بسطح 17.72 متر مربع بصورت تبدیل باالبر خودرو به 

.بالکن می باشد

درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی  
.تقدیم می گردد

169
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقه 
اول، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 232512000(دویست و  سی و  دو میلیون و  

پانصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.68  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26108 بدوي رشتیان  
روبروي 

پارك میثم 
بن بست  

51

1-2-10120-81-1-0-0 169
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/36 مورخ 1397/04/26 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 
.720/4 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف دوم میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف و 
.طبقه اول بمساحت 27/68 متر مربع (هر طبقه 13/84 متر مربع) میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین و حمیدرضا خشنود هاشمی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 36.11

 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 212326800(دویست و  
دوازده میلیون و  سیصد و  بیست و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 36.11  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 1/97/26112 بدوي بلوار قلی  
پور عارف 
رضاپور ك 
حسین زاده

1-2-10352-43-1-0-0 169
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 562 مورخ 1387/10/2 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه بهمراه زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی با زیربناي 441/70 متر مربع 

صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده
: که قبالv برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم بابت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/36 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 20/58 متر مربع (هر طبقه 6/86 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 104/66 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/39 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 6/78 متر مربع (هر طبقه 2/26 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/26112 مورخ 1397/07/24 و پرونده در واحد 
.خالف میباشند

،حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون جهت بررسی مجدد سال وقوع تخلف
به استحضار میرساند که با توجه به بررسی هاي بعمل آمده زمان اجراي سقف اول سال 

.1387 و اجراي باقی موارد در سال 1392 میباشد
همچنین با توجه به اینکه در پروانه صادره زیرشیروانی بصورت یکواحد مسکونی بوده 

:گزارش مذکور بصورت زیر اصالح میگردد
توسعه مسکونی در زیرشیروانی بمساحت 52/66 متر مربع همچنین مساحت 1/2  -1

زیرشیروانی در زمان پروانه (به کسر راه پله) بمساحت 22/73 متر مربع مجموعاv 75/39 متر 
مربع بصورت طبقه مازاد

احداث راه پله به بام بمساحت 17/29 متر مربع-2
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 38,250,000(سی و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/10 1/97/26120 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
دیلمان- 

کوچه پارس

1-1-10245-128-1-0-0 169
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره 128515 مورخ 97.07.03 معادل 147100000(یکصد و  
چهل و  هفت میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر می گردد.و در خصوص عقب نشینی 

مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 14.71  0
 

1020000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 577530(پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد و  سی) ریال 
عیناً تایید میگردد .

جریمه 64.17  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه یک طبقه بهمراه سرویس بهداشتی در حیاط با قدمت 23 سال 

 (تاریخ نصب کنتور برق 1373 ) و بمساحت عرصه 108 متر مربع
که مالک در سال 93 اقدام به تبدیل قسمتی از بناي مسکونی به یکباب مغازه فاقد بالکن با 

.فعالیت سوپرمارکت نموده اند
توضیح اینکه بابت کل بنا (مسکونی و تجاري) مجوزي ارائه نگردیده و

طبق نقشه برداري ارائه شده (پیوست) بناي مسکونی بمساحت 62/41 متر مربع و زیربناي 
.تجاري 14/71 متر مربع همچنین سرویس بهداشتی بمساحت 1/76 متر مربع میباشد

بناي مسکونی بمساحت 64/17 متر مربع داخل تراکم و تجاري بمساحت 14/71 متر مربع 
.مازاد بر تراکم میباشد

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 

مورخ 1396/11/23 بمساحت حدوداv 8/84 متر مربع در تعریض معبر 14 متري حد شمال و 6 
.متري حد جنوب قرار دارد

.الزم به ذکر است که بابت تبدیل مسکونی به تجاري یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
.حالیه متقاضی با توجه به اخطاریه شهرداري درخواست بررسی و کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

169
6

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/10 1/97/26123 بدوي خیابان  
طالقانی 

روبروي سه 
راه سام  

جنب مبل 
الوان

1-2-10036-102-1-0-0 169
7

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 

133001 مورخ97.07.09 معادل 3,294,240,000(سه میلیارد و  دویست و  نود و  چهار 
میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 115.28  0
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/297 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان یک طبقه برروي یکواحد تجاري بهمراه بالکن در یکواحد مسکونی بانضمام 

زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 167/41 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 
.سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 5/8 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از همکف بمساحت 59/05 متر مربع بصورت توسعه بناي تجاري-2
توسعه بالکن در نیم طبقه بمساحت 50/43 متر مربع بصورت تبدیل مسکونی به تجاري -3

(بمساحت 21/02 متر مربع در حد 1/3- بمساحت 29/41 متر مربع خارج از 1/3)
 توضیح اینکه انباري در زیرشیروانی همچنین راه پله به بام اجرا نگردیده

تعداد 3 واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد که با توجه به پرداخت عوارض جهت یکواحد -4
.پارکینگ تجاري در زمان پروانه تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

169
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف،ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص تبدیل طبقه اول به 
بالکن تجاري، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

 23328000(بیست و  سه میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 48.6  4
 

120000  , 1373 تبدیل غیر مجاز 1397/08/05 1/97/26133 تجدید 
نظر

رشتیان  
بلوار رجایی 
بن بست 6

1-2-10386-56-1-0-0 169
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده  ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 99-73/04/05 و پایانکار 
بشماره 22352 -77/12/09  و بالمانع تفکیکی 1/33/22456-77/12/11 و نیز داراي راي 

کمیسیون ماده صد مورخ 83/08/26 و سوابق پرداخت خالف درخصوص یک طبقه مازاد به 
سطح177.13مترمربع و یکباب انباري بسطح 23 مترمربع در محوطه حیاط برابرصورتجلسه 
مورخ85/07/26 و مورخ 83/08/26 می باشد. مجدداً اقدام به تبدیل قسمتی از طبقه اول به 
بالکن مغازه بسطح 48.6 متر مربع نموده (با احتساب راه پله داخلی ) که از این مقدار بسطح 

10.88 متر مربع توسعه بصورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد. قدمت تغییرات 
.اخیر سال 1393 می باشد. مراتب با توجه به استعالم  دفترخانه  تقدیم حضور می گردد

169
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

352,699,200(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.98  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 1/97/26134 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
طالقانی بن 

بست 
ارکیده

1-2-10020-14-1-0-0 169
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 232 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 566.35 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 312589 مورخ 
1396/12/26 در مرحله اتمام فونداسیون ( به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 19.75

مترمربع ) صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 کاهش بنا در همکف به سطح 0.5 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 67.2 مترمربع ( هر طبقه 22.4 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 0.59 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.19 متر مربع ( هر طبقه 0.73 

متر مربع )
.ضمناً زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 25.15 مترمربع کاهش یافته است 

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
*** طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

169
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 277,653,600(دویست و  هفتاد و  هفت میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  سه هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 165.27  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/08/05 1/97/26139 تجدید 
نظر

علی اباد -  
هاشمی خ 
13 ابان ك 

نسترن

1-2-10162-20-1-0-0 170
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  429760800(چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  شصت هزار و  
هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 85.27  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 218 مورخ 94/11/25
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري زیرشیروانی کالً با زیربناي 

582.41  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و 

سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 
:پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 11.75مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  73.52 مترمربع ( هر طبقه  18.38  -

مترمربع )
کاهش بنا در زیرشیروانی و راه پله به بام به سطح  12.74مترمربع -

در ضورت اختصاص انباري 3 به پارکینگ شماره 1 و انباري 4 به پارکینگ شماره 2 تا این  -
.مرحله رعایت 2 باب پارکینگ براي 2 واحد می گردد

با توجه به افزایش عرض درب از 4 به 5 متر و عدم حذف پارك حاشیه اي مشمول یک باب  -
کسري پارکینگ تزاحمی (درآمدي ) می گردد و در صورت موافقت در مجموع رعایت 4 

 . پارکینگ براي 4 واحد می گردد
ضمنا در هنگام صدور پروانه به سطح  165.27مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -

اند.(تبصره 7)
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

170
0

در خصوص اعتراض آقاي ذکریا عظیمی و شرکاء نسبت به راي شماره 1.97.22827 
مورخ 97.6.24 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 117.6  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/17 1/97/26142 تجدید 
نظر

کاکتوس   
بن بست 

  یاس

1-1-10202-92-1-0-0 170
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 115 مورخ 
1396/08/20 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 556/55 متر مربع 
صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبالv بابت اضافه بنا در همکف  
بمساحت  34/78 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/25 و متعاقب 

.آن پروانه مرحله دوم بشماره 321757 مورخ 1396/11/25 دریافت نموده اند
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه موارد زیر گزارش میگردد

کاهش بنا در همکف بمساحت 0/25 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 103/59 متر مربع (هر طبقه 34/53 متر مربع)-2

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/44 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/43 متر مربع و طبقات -4

بمساحت 11/58 متر مربع (هر طبقه 3/86 متر مربع)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/22827 مورخ 1397/06/24 

.میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)

170
1

با توجه به صدور راي  جریمه در خصوص سایبان جداساز جهت تامین پارکینگ ، 
کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.

سایر 50  0
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/01 1/97/26146 بدوي بلوار قلی  
پور نرسیده 

به فلکه 
جهاد سمت 

 چپ

1-2-10720-2-1-0-0 170
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 538706400(پانصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتصد و  شش هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.17  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 438 مورخ 93/12/28 و تمدید 
پروانه بشماره 209726 مورخ 1394/12/16 بصورت 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 

زیرزمین و با رعایت عقب سازي در طبقات 4 و 5 با زیربناي 1899/72 متر مربع (با استفاده 
: از سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و قبالv بابت
حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان متصل به ساختمان بمساحت -1

3/31 متر مربع
احداث سایبان فلزي جداساز در حیاط جهت تأمین پارکینگ بمساحت 26/70 متر مربع-2
کاهش بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 6/90 متر مربع (هر طبقه بمساحت 2/3 متر مربع)-3

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 21/42 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 43/02 متر مربع-5

توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 2/72 متر مربع (توسعه راه پله به بام بمساحت 1/07 -6
 متر مربع -توسعه انباري بمساحت 1/65 متر مربع)

همچنین با توجه به افزایش عرض درب (طبق نقشه) تعداد یکواحد کسري پارکینگ 
.درآمدي دارند

.داراي رأي کمیسیون و پرداخت عوارض میباشند
تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

170
2

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/21 1/97/26147 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوچه 
بهارستان 
فرعی نهم 

اخرین 
فرعی سمت 
راست جنب 

زمین بایر

1-2-10488-615-1-0-0 170
3

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 184.8  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي یداهللا شوکتی لرد و شرکاء نسبت به راي شماره 
1.97.25693 مورخ 97.6.20  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 188.37 مترمربع به مبلغ  1167894000(یک میلیارد و  یکصد و  

شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  نود و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد. 

جریمه 188.37  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 1/97/26147 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوچه 
بهارستان 
فرعی نهم 

اخرین 
فرعی سمت 
راست جنب 

زمین بایر

1-2-10488-615-1-0-0 170
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 106.25 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز  به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 
داراي R112  1 کل 373.17 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن در پهنه
طبقه مازاد می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه معماري ارائه شده 

:داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 88.83 مترمربع ( 61.60 در حد تراکم و 27.23 خارج تراکم  -

(
احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 189.56 مترمربع ( هر طبقه به سطح 94.78 -
 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.95 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد) 

(61.60 در حد تراکم و 27.23 خارج تراکم )
احداث 1 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به سطح 94.78 مترمربع  ( که از این  -

مقدار به سطح 5.95 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد)
.ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ می باشد

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/08/24 به سطح 3.59 مترمربع در تعریض کوچه 8 
.متري می باشد

.قدمت ساختمان با توجه به فروشنامه 1393 می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/06/04 و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 129512 مورخ 97.7.4 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ1454780000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 290956000(دویست و  نود میلیون و  نهصد 

و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 148.13  0
 

1020000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/21 1/97/26153 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 

نمایندگی 
سایپا   خ 

عرفان نبش 
کوچه 

موسی نژاد 
امالك گل 

سرا

1-1-10397-740-1-0-0 170
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي به مساحت عرصه 157.75 
متر مربع می باشد که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 148.13 متر مربع بوده که 

مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت 17.71 متر مربع و سرویس بهداشتی بسطح 2.4 
مترمربع و کارواش با اعیان بسطح 50.64 متر مربع و محوطه باز تجاري بسطح 77.38 متر 
مربع جهت استفاده کارواش می باشد. از بابت اعیانات مجوزي ارائه نگردید. قدمت بنا به 

استناد تاریخ نصب کنتور برق سال1391 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس 
.ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/10/20 کالً بسطح 12.76 متر مربع از عرصه در تعریض   ***
قرار داشته که از این مقدار بسطح 7.83 متر مربع مربوط به اعیان مغازه و بسطح 1.85 متر 

.مربع مربوط به دفترکار کارواش می باشد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي شهرزاد فرخ نیاي ویشکائی و شرکاء 
(اوقاف) محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع 

بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه 
بنا به مساحت 0.93 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

3124800(سه میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
میگردد .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 
نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري 

منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 93.  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/28 1/97/26167 بدوي بلوار قلی  
پور گلزاران 
سمت راست 

جنب 
ساختمان 

  نیکو

1-2-10486-36-1-0-0 170
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/28 1/97/26167 بدوي بلوار قلی  
پور گلزاران 

1-2-10486-36-1-0-0 170
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 7 مورخ 1394/03/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 431.9 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده 

:و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 1.21 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 4.84 مترمربع ( هر طبقه 1.21 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 0.51 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، در نتیجه به سطح 0.42 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 که با توجه به ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ  -
.می باشد

الزم به ذکر است  طبقات دوم و چهارم ازحالت دوبلکس خارج شده و تبدیل به یک واحد  -
مستقل شده، مساحت واحد طبقه دوم به سطح 58.78 مترمربع و مساحت واحد طبقه 

.چهارم به سطح 58.49 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري وحصارکشی بدون آنکه بنایی برروي عرصه احداث 
گردد،قابلیت طرح درکمیسیون ماده صد را ندارد ونظریه شماره �7/2626±�82/4/10 و 

�7/4147±�90/9/20 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مطلب فوق میباشدلذاضمن نقض 
راي بدوي مبنی بر تخریب به ردآن اظهارنظرمیگردد. پرونده جهت اقدام مقتضی به 

شهرداري ارسال میگرددتابه تکلیف قانونی خودعمل نماید. 

ردتخلف 19.38  0
 

1100000  , 1397 دیوار گذاري 1397/07/24 1/97/26173 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
- کوي 

عرفان - 
نبش عرفان 

6 

1-1-10291-72-1-0-0 170
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی  طبق سند مالکیت مفروزي  بصورت ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت 522.30 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک قطعه زمین محصور و 

.فاقد اعیان و فاقد فعالیت شفلی  در محل موجود می باشد
.مساحت عرصه طبق نقشه برداري وضعیت موجود 461.69 مترمربع می باشد

از بابت دیوار گذاري به طول 67.20 متر با قدمت سال 1390  داراي سوابق پرداخت جریمه  
می باشد و  متعاقب آن داراي بالمانع به شماره 1/33/332669 مورخ 1397/04/17 می باشد 

. ( الزم به ذکر است که در زمان انجام معامله و دریافت بالمانع ، زمین فوق الذکر فاقد 
 فعالیت شغلی بوده و یک قطعه زمین خالی از اعیان در محل موجود بوده است.)

الزم به ذکر است که داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/97 24538 مورخ 
1397/04/16می باشد  که از بابت عرصه اي محصور و روباز به مساحت تقریباً 700 مترمربع به 

صورت انبار ضایعاتی داراي راي تخریب می باشد که طی بازدید میدانی و قبل از بالمانع 
صادره فوق الذکر متقاضی مبادرت به جمع آوي آن نموده است و  یک قطعه زمین محصور و 

.فاقد اعیان و فاقد فعالیت شغلی بصورت عرصه روباز در محل موجود می باشد
حالیه متقاضی داراي دیوار گذاري غیر مجاز به طول 19.38 متر با قدمت سال 1397 می 

.باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/07/07 به مساحت 0.70 مترمربع داراي عقب نشینی می 
.باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

170
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم سکینه عبدالهی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1
 رشت مبنی بر احداث بناي مسکونی مازاد برتراکم بمساحت 54.23 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 26767630(بیست و  شش میلیون و  هفتصد و  شصت 
و  هفت هزار و  ششصد و  سی) ریال صادر و اعالم میدارد.ضمنا در اجراي تبصره 6 

قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 
پروژه می باشد.

جریمه 54.23  1.5
 

329063  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26183 بدوي رشت کوي 
حسینی سه 
راه یزدانی 

فرعی2

1-1-10900-926-1-0-0 170
7

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 8,226,575(هشت میلیون و  دویست و  بیست و  شش هزار و  
پانصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

329063  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه داراي سند مفروزي سال 1388 بسطح 139.57 
مترمربع با اعیان فاقد مجوز بسطح 54.23 مترمربع و مصالح بلوکی و قدمت سال 1386 می 
باشد برابر ضوابط یک باب کسري پارکینگ دارد و با توجه به کاربري کال مازاد بر تراکم می 
باشد .باستناد خط پروژه 12-96/07/29 بسطح 2.63 مترمربع در تعریض بن بست 6 متري 

 . قرار دارد
باستناد خط پروژه فوق مساحت موجود عرصه 128.59 مترمربع بوده و به کسر عقب نشینی 

و بسطح 56.88 مترمربع در  R 212 از باقیمانده ملک بسطح 69.08 مترمربع در کاربري
قرار دارد . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند . مراتب جهت  G213 کاربري

. صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 962000(نهصد و  شصت و  دو هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 3.7  4
 

65000  , 1350 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/08/01 1/97/26186 بدوي گلسار -  
مابین 

خیابان 100 
و 102

1-1-10040-15-1-0-0 170
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 45.15 مترمربع و بانضمام یک قطعه زمین پارکینگ اختصاصی به مساحت 10.80 
مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب مغازه به انضمام بالکن سراسري و بصورت 

همزمان ساز و پارکینگ روباز در محل موجود می باشد که داراي بالمانع به شماره 
.1/33/39841 مورخ 1385/10/19 می باشد

الزم به ذکر است که در سند مالکیت ارائه شده به بالکن مغازه اشاره اي نشده است و حالیه 
.متقاضی درخواست پایانکار مغازه را دارد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده و مقایسه آن با سند و بالمانع صادره شهرداري داراي مابه 
:التفاوت همزمان ساز تجاري و به شرح زیر می باشد

. توسعه همزمان ساز تجاري در همکف به مساحت 1.22 مترمربع-1
.توسعه همزمان ساز بالکن تجاري به مساحت 2.48 مترمربع -2

.مغازه فوق الذکر فاقد فعالیت شغلی و فاقد تابلو می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

170
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
وانباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 139688400(یکصد و  سی و  نه 

میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50.86  1
 

3360000  , 1396
 , 1397

افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/07/17 1/97/26194 بدوي بلوار قلی  
پور خ خزر 
خ ولیعصر 

غربی 
روبروي 

ساختمان 
  آرتا

1-2-10184-34-1-0-0 170
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  327 مورخ 
94/12/27 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در19واحد مسکونی  با زیر بناي کل 2507.17 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نموده است
افزایش بنا در همکف به سطح 20.94 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 14.58 مترمربع -1

بصورا احداث بارانداز با سازه فلزي مغایرغیر همگن با سازه ساختمان و مابقی بسطح 6.36 
 مترمربع افزایش درهمکف بوده

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 1/13مترمربع که جمعآ بسطح 4.52 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 22.61 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 21.48 مترمربع -3

 عدم رعایت 2متري عقب سازي و مابقی افزایش بنا بسطح 1.13 مترمربع بوده
 کاهش زیربنا زیرشیروانی بمقدار 24.16مترمربع-4

 افزایش سطح انباري زیرشیروانی بیش از حد مجاز (5ممترمربع) بمقدار 2.79 مترمربع-5
باتوجه به اینکه افزایش بنا صورت گرفته کمتر از حد نصاب 5% زیربناي پروانه بوده لذاغ -6

 ..تبصره 7سقف تراکم تعلق نمیگردد
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-5

با توجه به حذف پارك حاشیه هنگام صدور پروانه حالیه داراي دو واحد کسري پارکینگ -6
..جهت اخذ عوارض درآمدي تعلق میگردد

...مشمول نما ومنظر میگردد-7
حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

170
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضا چوپانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 281.3 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1890336000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود میلیون و  

سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 281.3  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/05 1/97/26199 بدوي استادسرا   
افراشته

1-2-10009-63-1-0-0 171
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 

از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و 
اعالم می گردد.

ردتخلف 57.88  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/08/05 1/97/26199 بدوي استادسرا   
افراشته

1-2-10009-63-1-0-0 171
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/192 مورخ  96/12/5 با زیر بناي کل  580.22 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 47 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 141 مترمربع ( هر  -2

طبقه 47 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم به سطح  84.65 مترمربع -3

توسعه زیر شیروانی بسطح 7.17 متر مربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

 به بناي مفید در همکف به سطح 0.49 متر مربع و در طبقه چهارم  به سطح 0.99 متر مربع
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی بوده و  به  -6

2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا بسطح 57.88 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد 
.واحد مسکونی می گردد

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
.داراي کسري فضاي باز بسطح 48.1 متر مربع می باشد. رعایت فضاي سبز نگردیده است -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

9,597,870(نه میلیون و  پانصد و  نود و  هفت هزار و  هشتصد و  هفتاد) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.04  2
 

55000  , 1356
 , 1385

احداث بناي جداساز 1397/08/19 1/97/26203 بدوي استادسرا   
بن بست 
حسینی

1-2-10015-73-1-0-0 171
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه 2 طبقه  قدیمی با قدمت سال 1356 و مصالح آجري با 
زیربناي 137 مترمربع  بر روي عرصه بسطح 148.96 مترمربع بوده که طبقه اول بالاستفاده 

می باشد و فقط از همکف بهره برداري می گردد از بابت آن داراي بالمانع بشماره 
1/33/9787 - 1375/07/02 می باشد  . با توجه به بررسی بعمل آمده در پرونده خالف قبال 

از بابت اضافه بنا بصورت تراس و تغییر درب ورودي  و احداث النه مرغ با توجه به داشتن 
شاکی (طبقه اول) پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده که برابر راي کمیسیون ماده 
صد محکوم به تخریب و اعاده به وضع سابق گردیده اند که داراي سوابق در واحد جلوگیري 

از تخلفات و صورتجلسه تخریب می باشد که در آن قید گردیده با توجه به ترك نماینده 
کالنتري 22 اجراي حکم صورت گرفته است و متشاکی نسبت به اجراي حکم ممانعتی ننموده 

 .  است
حال در وضع موجود در حیاط داراي سرویس بهداشتی جدا ساز بدون مجوز  با قدمت حدود 
سال 1356 بسطح 4.15 مترمربع بوده و همچنین اقدام به توسعه بنا در همکف بسطح 13.89

مترمربع با قدمت سال 1385 نموده اند و تقاضاي پرداخت خالفی را دارند  . باستناد خط 
پروژه 13-97/07/07 بسطح 15.35 مترمربع در تعریض بن بست 6 متري قرار دارد که در 

. قسمتی از آن اعیان واقع شده است . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 

ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 196,568,400(یکصد و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  
شصت و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 33.43  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/05 1/97/26224 تجدید 
نظر

بلوار معلم - 
حسین آباد 
- خیابان 
هاشمی - 

 بن بست 21

1-2-10499-12-1-0-0 171
2

راي بدوي در خصوص افزایش واحد عینا تایید میگردد. ردتخلف 121.9 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  1/96/171 مورخ  96/11/18 با زیر بناي کل  701.81 مترمربع در 3.5 
طبقه با انبار زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 

حد سفت  کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و 
:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 3.95 متر -1
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  0.77 متر مربع ( ضمن کاهش مساحت  -2

سایبان بسطح 3.25 متر مربع )
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 10.98 مترمربع ( هر  -3

طبقه 3.66 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 4.73 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 
16.95 مترمربع ( هر طبقه 5.65 متر مربع )

با توجه به اینکه طبقات اول و دوم از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل  -5
یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر به کسر توسعه بنا  بسطح 60.95 متر مربع 

.مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی در هر کدام از طبقات اول و دوم می گردد
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز بسطح 44.48 متر مربع می باشد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

171
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 1779523200(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  نه میلیون و  پانصد و  بیست و  
سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 176.54  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/01 1/97/26225 تجدید 
نظر

گلسار - خ  
169  

1-1-10152-138-1-0-0 171
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان  درحال احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 352 مورخ 
96/12/22 بصورت 5طبقه  روي پیلوت با زیربناي 1341.35مترمربع در 5واحد مسکونی 

..میباشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله ستون طبقه دوم بوده که براساس نقشه هاي معماري 

:ونقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا در همکف وطبقات اول ودوم بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 64.91 مترمربع-1

افزایش بنا در طبقات اول ودوم هرکدام بسطح 52.29 مترمربع که جمعآ بسطح 2-104.58
مترمربع

کاهش سطح راه پله به بناي مفید درهمکف بسطح 1.95 مترمربع-3
کاهش سطح راه پله به بناي مفید درطبقات اول ودوم هرکدام  بسطح 2.55 مترمربع که -4

 جمعا بسطح 5.10مترمربع
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-5

ضمنآ داراي سوابق شاکی از سوي حد جنوبی متصل به ملک متقاضی بصورت  یک -6
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 5 نسبت به افزایش بنا معترض بوده وسوابق درواحد محترم 

. خالف میباشد
رعایت پارکینگ میگردد که درهنگام صدور پایانکار پس از اجراي کف سازي پیلوت قابل -7

..به بررسی مجدد و امتحان عملی خواهد داشت

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

171
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي مازاد بر تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8052000(هشت میلیون و  
پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.6  1.5
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 1/97/26232 تجدید 
نظر

رشتیان 
سیاه 

اسطلخ خو 
 ش نشین

1-2-10149-35-1-0-0 171
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت مفروزي سال69 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 240.90 
مترمربع که داراي اعیان فاقد مجوز بمساحت  97.60 مترمربع که باتوجه به نوع کاربري 

فضاي سبز  کل زیربنا خارج تراکم  و بصورت یک واحد مسکونی وبا مصالح بلوکی وبا قدمت 
..سال 1357 (40سال) میباشد

حالیه براساس اخطاریه کمیسیون ماده صد مالک پس از ارائه مدارك درخواست ارسال به 
..کمیسیون ماده صد رادارند

ضمنآ برابر خط پروژه 12مورخ 97/05/01(601) کل ملک درحریم رودخانه و مقدار 75.18 
.مترمربع درتعریض خیابان 12متري (که ازاینمقدار بسطح 5.70 مترمربع از اعیان) میباشد

 .مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

171
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به 

ضریب 2.75) جریمه بمبلغ 2537304000(دو میلیارد و  پانصد و  سی و  هفت میلیون 
و  سیصد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 274.6  2.75
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/21 1/97/26233 تجدید 
نظر

گلسار -  
قبل از پل 
پستک -  
20 متري 

گاز

1-1-10539-17-1-0-0 171
5

راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی تأیید می گردد. جریمه 127.74  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی در مرحله بهره برداري که  داراي  پروانه 
ساختمانی به شماره 502 مورخ 1392/12/28 و به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر 

شیروانی، شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي کلی  537.72 مترمربع می باشد عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده است  و حالیه مالک برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس 

: نقشه بردار داراي  افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60% بشرح ذیل  می باشد
 . افزایش بنا در همکف بسطح 42.81 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 217.12 مترمربع که براي هر طبقه بسطح  -2
.54.28 مترمربع می باشد

. کاهش بنا  زیر شیروانی باتوجه به حذف انباري ها به مساحت 35.40 مترمربع-3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و آسانسور نسبت به زمان صدور پروانه و  -4
تبدیل آن به بناي مفید درهمکف و طبقات به مساحت 14.67 مترمربع .( همکف به مساحت 

3.15 مترمربع و طبقات 11.52 مترمربع .( هر طبقه 2.88 مترمربع .))
در هنگام صدور پروانه به سطح 127.74 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است که  -5 

.با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
(( الزم به توضیح است ملک مورد نظر در هنگام صدور پروانه ساختمانی برابر نقشه معماري 
از حد شمال داراي درب سواره رو جهت تامین پارکینگ بدون تزاحم بوده حال با توجه به 

احداث پارك تفریحی در حد شمال ملک مورد نظر(بلوار گیالن 20 متري گاز) موجب مسدود 
شدن راه سواره رو ساختمان مورد نظراز حد شمال ساختمان  گردیده است  که بدین جهت 

مالک با توجه به عقب ساز بودن ملک در حد جنوب  مجبور به احداث 2 درب سواره رو  
نموده است که از بابت آن داراي صورتجلسه پیوست کارگروه فنی شهرداري منطقه یک 
مورخ 1396/03/18   ( با ایجاد یک درب سواره رو اضافه تر در حد جنوب ) موافقت شده 

است . فلذا حالیه کسري پارکینگ ندارد.))
حالیه درخواست گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارند. مراتب جهت صدور دستورات 

.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

171
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي بدوي 

مبنی بر تخریب که براساس گزارش غیابی شهرداري اصدار یافته و حسب گزارش 
جدید متراژ تخلف از 120 متر مربع به 263.28 مترمربع افزایش یافته،لذا با اصالح 

متراژ تخلف به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 197.33 مترمربع بناي 

داخل تراکم، به مبلغ  23679600(بیست و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  نه هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 197.33  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 1/97/26242 تجدید 
نظر

قلی 
پور-طالقانی

-کوچه 
پنجم-ساخت

مان گوهر

1-2-10353-40-1-0-0 171
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
178,065,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 65.95  2.25
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 151.66 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در 4 واحد مسکونی می باشد. 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 
:شرح ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 131.64 مترمربع ( 107.90 در حد تراکم و 23.74 خارج تراکم  -
(

احداث بنا در طبقه اول به سطح 131.64 مترمربع ( 89.43 در حد تراکم و 42.21  خارج  -
تراکم )

با توجه به احداث 4 واحد و ضوابط سال احداث (1387) و تامین 2 عدد پارکینگ ، در  -
.نتیجه فاقد کسري پارکینگ می باشد

.ضمناً سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق پیوستی 1387 می باشد
 .برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1396/12/05 فاقد عقب نشینی می باشد

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/08/06 و صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه مالک طی الیحه شماره 133757مورخ 97.07.10اعتراض خود را 
مسترد داشته است و راي کمیسیون بدوي را پذیرفته ، این کمیسیون به لحاظ انصراف 

مالک از رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواهی ، قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر 
می نماید.

جریمه 72.7  0
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/18 1/97/26244 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 
خانجانی 

بعداز 
مجتمع 

باران

1-1-10291-965-1-0-0 171
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 
170.1 مترمربع مشتمل بر تعمیرگاه ماشین به سطح 70 مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز 

به سطح 2.7 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیانات فوق الذکر مجوزي ارائه نگردید. 
اسکلت سازه فلزي و قدمت آن سال جاري (1396) می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 
1396/11/03 فاقد عقب نشینی می باشد.  الزم به توضیح است برابر تصمیم کمیسیون ماده 
صد مورخ 1396/11/24 در خصوص مغایرت کد نوسازي و کابري بر روي شیت شهر ، گزارش 

.و شیت شهر اصالح گردید. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي تجدید نظر براي دو واحد 

کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/21 1/97/26253 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی  
پور -جنب 

تعویض 
روغنی  

نرسیده به 
ساختمان 

شاهی

1-1-10327-2-1-0-0 171
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدیدنظر  را فراهم نماید ارائه ننموده 

است لذا راي تجدیدنظر مبنی بر جریمه طبقه مازاد با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
،  بمبلغ 925,764,000(نهصد و  بیست و  پنج میلیون و  هفتصد و  شصت و  چهار هزار 

)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 110.21  2.5
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدیدنظر  را فراهم نماید ارائه ننموده 
است لذا راي تجدید نظر جریمه باستناد تبصره دو ماده صدقانون شهرداري،  بمبلغ 

663,129,600(ششصد و  شصت و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  نه هزار و  
ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 98.68  2
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي تجدیدنظر  به 
موجب نظریه شماره134483 مورخ 97.7.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5950200000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,190,040,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود 

میلیون و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 55.06  0
 

3360000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/07/21 1/97/26253 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی  
پور -جنب 

تعویض 
روغنی  

نرسیده به 
ساختمان ش

1-1-10327-2-1-0-0 171
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 199 مورخ93/09/27  بصورت 3
طبقه روي پیلوت بازیربناي 229.92مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی اجراي اسکلت 
وآجرچینی وسربندي بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه 

:.شده داراي افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح19.41مترمربع -1

تبدیل پیلوت پارکینگ به دوواحد تجاري بسطح55.06مترمربع-2
افزایش درطبقات 1-3بسطح58.23مترمربع-3
احداث یک طبقه مازاد بسطح73.24مترمربع-4

باتوجه به احداث دوباب مغازه درهمکف داراي 2واحد کسري پارکینگ تجاري -5
افزایش تعداد واحدمسکونی از1به 4واحدمسکونی داراي 4واحد کسري پارکینگ  -6
مسکونی بوده که باتوجه به حذف پارکینگ به تجاري دواحد مسکونی بصورت کسري 

.پارکینگ تجاري تعلق میگیرد
.درهنگام  صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-7

عدم رعایت 5متر عقب سازي باتوجه به اجراي تجاري درهمکف وطبقات بسطح8-15
مترمربع (که هرکدام 3مترمربع ) --((عدم رعایت سه متر عقب سازي درهمکف وطبقات 

-جمعآ بسطح5مترمربع (هرکدام1مترمربع) وبراساس پروانه))
.احداث یکباب انباري درزیرشیروانی بسطح3.36مترمربع-9
.افزایش بنا در ادامه راه پله به بام بسطح5.68مترمربع -10

باتوجه به افزایش تعداد واحد مسکونی سطح مورد نظر بمقدار101.91 مترمربع داشته -11
وضمنآدیوار حائل اجرا نشده است...که داراي دریافت راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 

 ..1/95/18088 مورخ 95/05/30 درواحد محترم خالف میباشد
===============

============
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی گزارش کارشناسی و گزارش کارشناس رسمی 

دادگستري به پیوست و پاسخ دقیق دبیرخانه کمیسیون ماده صد میباشد..تغییراتی در 
..ساختمانی پس از گزارش فوق صورت نگرفته است

/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد.

171
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا خارج تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  7,475,812(هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  پنج هزار و  هشتصد و  
دوازده)ریال در حق شهرداري محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با 
اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد..

جریمه 30.67  1.5
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 1/97/26262 تجدید 
نظر

هاشمی -   
بعثت سوم

1-2-10345-11-1-0-0 171
9

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 

مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 1358662(یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  
هشت هزار و  ششصد و  شصت و  دو) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد

جریمه 83.61  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس فاقد سند و برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده به سطح عرصه 102.20 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی 
در همکف به سطح 82.68 مترمربع ( 52.01 مترمربع در حد تراکم و 30.67 مترمربع خارج 
تراکم ) و نیم طبقه به سطح 31.60 مترمربع ( در حد تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. اسکلت 
ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوست 1376 می باشد. برابر خط پروژه 

شماره 13 مورخ 1396/08/24 به سطح 15.51 مترمربع از حد غرب در تعریض کوچه 10 متري 
می باشد.  مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم 

می گردد. ( گزارش جهت به روز رسانی )
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  
شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/21 1/97/26289 بدوي گلسار خ 
169

1-1-10152-26-1-0-0 172
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث  داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به 
شماره 113 مورخ 1396/08/17به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 

1074.25 مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به 
سطح 61.10 مترمربع داراي آراي بدوي و تجدید نظر مورخ هاي 96/10/3 و مورخ 96/10/30 
کمیسیون ماده صد بوده که راي بدوي تخریب و راي تجدید نظر جریمه با ضریب 3 برابر 

تعلق گرفت. پس از آن مجدداً در مرحله اجراي ستون طبقه اول از بابت اضافه بنا بسطح 61.1
 متر مربع داراي راي تجدید نظر مورخ 97/3/8 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي می 
باشد که پرونده مختومه گردیده است. در حال حاضر عملیات اجرایی در مرحله اتمام  سقف 

:ششم می باشد. به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 9.32 متر مربع -1

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول بسطح 9.32 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 211.46 متر مربع ( هر طبقه 70.42 متر  -3

مربع)
.اضافه بنا طبقه پنجم بسطح 146.92متر مربع می باشد -4

ضمناً با توجه به اینکه به عمق حدود 6 متر به سمت حیاط و جلوتر از ملک همسایه حد  
غرب پیش روي داشته لذا این امر موجب  اعتراض همسایه حد غرب بود و داراي سوابق 

 .شکوائیه در این خصوص می باشد
در خصوص موارد فوق داراي راي بدوي مورخ 97/6/10 مبنی بر جریمه می باشد.  *****
حالیه داراي یک واحد کسري پارکینگ بوده که درخواست پرداخت جریمه آن را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

172
0

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدرسول موسوي اشکیکی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

36.87 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 247766400(دویست و  
چهل و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 36.87  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 1/97/26290 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
  علی (ع)

1-1-10280-1221-1-0-0 172
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 65 مورخ 96/06/22 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی و بازیربناي 272.35 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح12.29 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 24.58 مترمربع (هر طبقه 12.29 مترمربع)-2
با توجه به اینکه مساحت مفید واحد مسکونی (به کسر راه پله) کمتر از 180 مترمربع میباشد 

.کسري پارکینگ ندارد
کاهش سطح زیرشیروانی به مقدار 5.01 مترمربع

مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

172
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و اعتراض شهرداري منطقه ، باستناد راي 
هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر جواز تشدید مجازات تخلف ارتکابی ضمن  

نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 3) جریمه بمبلغ 504000000(پانصد و  چهار 

میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/24 1/97/26300 تجدید 
نظر

گلسار خ 
134

-توحید7 
توحید7

1-1-10199-66-1-0-0 172
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 261 مورخ 
95/12/28  به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 456.73  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري می باشد 

:و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 9.30 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.30 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 21.10 مترمربع ( هر طبقه  10.55 مترمربع ) -

 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 0.83 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.16 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 5.31 مترمربع
.رعایت فضاي سبز نمی گردد. بسطح 20.78 مترمربع کسري فضاي باز دارد -

درصورت اجراي فضاي سبز در 2 متر حیاط خلوت بسطح 10.04 مترمربع کسري فضاي  -
. سبز خواهد داشت

با توجه به افزایش درب پارکینگی از یک به دو و عدم حذف پارك حاشیه اي در صورت  -
 . پرداخت یک باب کسري پارکینگ تزاحمی رعایت پارکینگ می گردد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و درخواست صدور گواهی عدم خالف را  
.دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

172
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن تایید  راي بدوي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 1162123200(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  دو میلیون و  یکصد و  بیست و  

سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 115.29  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/07/24 1/97/26301 تجدید 
نظر

گلسار - 
خیابان 133

 

1-1-10084-96-1-0-0 172
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي  مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5  
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,583,168,000(دو میلیارد و  پانصد و  هشتاد و 
 سه میلیون و  یکصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 307.52  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و فعال فاقد سربندي و در حال 
انجام دیوار چینی که داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره به شماره218 مورخ 
95/12/28 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیرزمین در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 

1442.37  صادر شده است و متعاقب آن در مرحله بتن ریزي فونداسیون از بابت اضافه بنا 
در زیر زمین به مساحت 29.66 مترمربع داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد می باشد که 

پس از آن مالک مبادرت به دریافت پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 318463 مورخ 
1396/12/11 و به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیر زمین در 5 واحد مسکونی و به مساحت 

. کلی 1472.03 مترمربع نموده است
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و فعال فاقد سربندي و 
در حال انجام دیوار چینی با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت بناي مازاد 

 : بر تراکم و احداث یک طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي همزمان ساز در زیر زمین  به مساحت 5.27 مترمربع -1

 اضافه بنا در همکف به مساحت 30.48 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.93 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 59.21 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 59.21 مترمربع -5

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.21 مترمربع  -6
. اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59.21 مترمربع  -7

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به مساحت 112.66 مترمربع -8
. اضافه بناي راه پله و آسانسور زیر شیروانی به مساحت 2.63 مترمربع -9

.با توجه به اینکه دیوار چینی نشده است کسري پارکینگ متعاقبا قابل بررسی می باشد
.کسري فضاي باز و سبز ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

172
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به 

ضریب2.5) جریمه بمبلغ 3235260000(سه میلیارد و  دویست و  سی و  پنج میلیون 
و  دویست و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 385.15  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/01 1/97/26302 تجدید 
نظر

گلسار خ  
97 

1-1-10011-12-1-0-0 172
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  
42-96/05/26 بصورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی با زیربناي کل 962.12 

مترمربع  وپروانه مرحله دوم بشماره 319498مورخ96/12/28 با زیربناي 1012.73 مترمربع 
..صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده داراي 
:.افزایش بنا درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنا درهمکف بسطح 2.99مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1-4هرکدام بسطح 57.94 مترمربع که جمعآ بسطح 2-231.76

 مترمربع
 افزایش بنا در طبقه 5  بسطح 131.07مترمربع-3

 کاهش راه پله و افزدون به بناي مفید در همکف بسطح 1.53مترمربع-4
 کاهش راه پله و افزدون به بناي مفید درطبقه پنجم  بسطح 2.09 مترمربع-5

افزایش بنا در انباري زیرشیروانی بسطح 6.37 مترمربع-6
 افزایش انباري برخلف ضوابط سطح انباري در زیرشیروانی بسطح 9.34 مترمربع-7

.مشومل نما ومنظر میگردد-8
.مشمول تبصره 7سقف تراکم نمیگردد-9

با توجه به عرض ورودي دو ستون در دوطرف راه پله پارکینگ هاي شماره 3 و4 و عدم -10
فاصله 2.50 متر لذا با توجه ضوابط پارکینگی و عدم آمادگی کف سازي امتحان عملی 

درهنگام پایانکار الزامی و تصمیم نهائی درخصوص  کسري پارکینگ متعاقبآ و قبل از صدور 
..پایانکار اعالم خواهد شد

 ..حالیه تقاضاي  صدور عدم خالفی رادارند
مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد.***طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی باتمام 

 **..رسیده است

172
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 8,250,048,000(هشت میلیارد و  دویست و  پنجاه میلیون و  چهل و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 834.45  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 1/97/26313 بدوي گلسار، خ 
130، کوچه 
توحید 8

1-1-10471-14-1-0-0 172
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 54 مورخ 1396/06/08 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 11 واحد مسکونی بهمراه 2 طبقه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 
2076/18 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و قبالv در حد 

.اجراي فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 318570 دریافت نموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

حذف 2 طبقه زیرزمین و اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی(همگن ) بمساحت -1
 95/43 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 337/36 متر مربع (هر طبقه 84/34 متر مربع)-2
احداث طبقه پنجم بمساحت 379/27 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 22/39 متر مربع-4
توضیح اینکه داراي بناي مازاد بر تراکم بمساحت 11/12 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش 

.از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه زیرشیروانی لحاظ گردیده است
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/28035 مورخ 1397/10/25

. میباشند
ضمناv پارکینگ هاي شماره 10 و 11 همچنین 12 و 13 یک به یک در تزاحم میباشد.(تعداد 

پارکینگ مورد نیاز 15 واحد -تعداد پارکینگ تأمین شده 16 واحد)
.بابت پارکینگ هاي تزاحمی (یک جفت) یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شرق تعداد یکواحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) ******

172
5

با توجه باینکه تخلف مذکور(عدم رعایت عرض حیاط خلوت) از شمول تبصره هاي 
ماده صد قانون شهرداریها خارج می باشدو قابلیت رسیدگی در کمیسیون را 

ندارد؛بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود در هنگام صدور بالمانع عمل 
خواهد کرد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1393 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/08/01 1/97/26338 بدوي معلم  
طالقانی 
کوچه ده 
متري اول

1-2-10020-40-1-0-0 172
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 73 مورخ 
1393/06/08 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با انبار زیر شیروانی، شامل 3 واحد مسکونی با 
زیربناي 570.55 مترمربع و گواهی عدم خالف بشماره 192071 مورخ 1395/12/28 می باشد 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري میباشد.حال برابر نقشه 
برداري تایید نظام مهندسی ملک مورد نظر داراي افزایش بنا همزمان ساز در همکف نسبت 

.به آخرین مجوز صادره بسطح 1.93 مترمربع میباشد
الزم به توضیح است با توجه به جانمایی پارکینگ هاي  شماره  1و2  در کنار انباریهاي  زیر 
پیلوت  به دلیل نما سازي ستونها  در محل رعایت عرض 0.5 متر براي دسترسی به انباریها 

نگردیده و همچنین به دلیل اینکه فاصله بین پارکینگهاي شماره 2 و 3  حدود 4 متر بوده  ، 
طبق ضوابط پارکینگ شماره 2 مورد تایید نمی باشد حال با توجه به اینکه ساختمان به 

.همین صورت داراي گواهی عدم خالف بوده در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي میباشد
قابل ذکر است با توجه به اینکه مساحت حفره راه پله در طبقه چهارم  بسطح 7.30 مترمربع 

جزء زیربنا محاسبه و به کمسیون ماده صد ارسال گردیده اما در نقشه برداري ارائه شده 
 مساحت مذکور محاسبه نشده است

: از عملیات باقیمانده
.نصب صندوق پستی ،راه پله ثابت به بام ،نصب نرده راه پله و کپسول آتش نشانی میباشد

ضمناً برابر نقشه برداري ارائه شده عرض حیاط خلوت با احتساب نماي پشت ساختمان کمتر 
از 2 متر (در حد شمال شرقی 1.82 و در حد شمال غربی 1.90 متر) میباشد که قابل ذکراست 

.درصورت محاسبه از پنجره حدود 10 سانتیمتر به عرض موجود اضافه خواهد شد
.درخواست صدور پایانکار را دارند

برابر نقشه برداري اصالحی و تغییر جانمایی پارکینگ شماره 3 و1 ،حالیه هر 3 *****
پارکینگ مورد تایید بوده  و قابل ذکر است که میبایست انباري شماره 3 با پارکینگ شماره 

1 متعلق به یک واحد و انباري شماره 2 با پارکینگ شماره 2 متعلق به به یک واحد دیگر 
.باشد

در پاسخ مدیریت محترم شهرسازي در خصوص اشاره به عدم رعایت حیاط خلوت *****
در زمان ارسال پرونده به کمسیون ماده صد با ید اذعان داشت که در پرونده ارسالی اشاره 

اي به عدم رعایت عرض حیاط خلوت نگردیده است ضمناً طی بازدید مجدد مالک نصب 
صندوق پستی ،راه پله ثابت به بام ،نصب نرده راه پله و کپسول آتش نشانی توسط مالک 

 .انجام شده است
با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمسیون ماده صد پس از بررسی مجدد از  *******

تخلفات ملک مورد نظر باید اذعان داشت که کلیه تخلفات ملک فوق الذکر داراي راي و در 
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منطقه پرونده آن مختومه شده حال تنها تخلفی که براي آن راي اتخاذ نشده عدم رعایت 2
.متر حیاط خلوت سراسري که موجب اشرافیت با ملک مجاور بوده ، میباشد

قابل ذکر است ملک مورد نظر در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت داراي ******
راي بدوي بشماره 26338 مورخ 1397/08/01 مبنی بر اینکه تخلف مذکور از شمول تبصره 
هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج میباشد و قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده صد را 
ندارد بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود در هنگام  بالمانع عمل خواهد کرد.مراتب 

.جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 388858800(سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  

پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 218.46  0.5
 

3560000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/07/24 1/97/26342 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 107

1-1-10029-37-1-0-0 172
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال عیناً تایید 
میگردد .

جریمه 25  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و اعتراض شهرداري منطقه ، باستناد راي 
هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر جواز تشدید مجازات تخلف ارتکابی ضمن  

نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 3) جریمه بمبلغ 2,312,754,000(دو میلیارد و  
سیصد و  دوازده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 216.55  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  283 مورخ  94/12/22 با زیر بناي کل  1391.77 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 

اسکلت می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از 
:عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.07مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 116.28 مترمربع (  -2
هر طبقه 29.07 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 58.67 متر مربع  در طبقه پنجم که از این مقدار بسطح  -3
 .29.6 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 6.13 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 6.4 

متر مربع ( هر طبقه 1.28متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 28.83 متر مربع در همکف و بسطح 189.63متر مربع در  -5

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.اسکلت سازه از بتن آرمه به اسکلت فلزي تغییر یافته است -6

.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -7

.مساحت زیر شیروانی بسطح 4.27 متر مربع کاهش یافته است

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
عملیات در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروز  ****

رسانی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، ، ضمن نقض راي بدوي که بصورت غیابی صادرگردیده بود و براساس گزارش 
شهرداري سال وقوع 1366 ذکر شده بود درحالیکه براساس گزارش جدید سال وقوع 
تخلف 1365می باشد لذا با اصالح به عمل آمده، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار 58.5 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  292500(دویست و  نود و  دو هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 58.5  0.1
 

50000  , 1365 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 1/97/26358 تجدید 
نظر

قلی پور 
کوچه 
جوادي

1-1-10522-11-1-0-0 172
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  225,000
(دویست و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.5  1
 

50000  , 1365 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی ویالیی برابر سند ارائه شده به سطح 
عرصه 110.5 مترمربع مشتمل بر اعیان مسکونی بدون مجوز به سطح حدود 60 مترمربع ( 

58.5 مترمربع در حد تراکم و به سطح 1.5 مترمربع خارج تراکم ) و سرویس بهداشتی 
جداساز به سطح حدود 3 مترمربع می باشد.  اسکلت ساختمان بلوکی و قدمت آن با توجه به 

فیش برق پیوستی 1365 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/06/26 به سطح 
حدود 13 مترمربع از حد شمال و شرق در تعریض کوچه هاي 8 متري می باشد. مراتب جهت 

پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/05/23 و صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,104,032,000(دو میلیارد و  یکصد و  چهار میلیون و  سی و  دو هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 250.48  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/05 1/97/26359 بدوي جاده انزلی  
بلوار ش 
 انصاري

1-1-10241-53-1-0-0 172
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 133.2 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 109 مورخ 1396/08/15 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 809.04 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 34.83   مترمربع و حذف سایبان به سطح 
15.81 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه 

 .مرحله دوم به شماره 320946 مورخ 1396/11/14 صادر گردیده است
حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 2.94 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 223.92 مترمربع ( هر طبقه 55.98  -
مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 19.38 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 4.24 متر مربع ( هر طبقه 1.06 متر مربع )
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 8 که با توجه به ضوابط تامین پارکینگ گردیده  -

.است
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات اول تا چهارم از 1 به 2 افزایش -

یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 89.28 مترمربع بوده و مقدار 55.98 مترمربع اضافه 
بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 33.3 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در 

.فرم تحلیل لحاظ می گردد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/07/19 و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 210880000(دویست و  ده میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 131.8  0
 

1020000  , 1395 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/08/01 1/97/26360 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
کوچکی 

سمت چپ

1-2-10337-204-1-0-0 17
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي و برابر نقشه 
برداري ارائه شده عرصه به سطح 131.80 مترمربع مشتمل بر کارواش می باشد . کارواش 

مذکور با اعیان  بسطح 34.18 مترمربع که برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب 
بنا گردیده بود  در محل توسط عوامل شهرداري تخریب شد حال  مالک با توجه به اعتراض 
به دیوان عدالت اداري مجددا بناي مذکور را احداث نموده است . حالیه تقاضاي  پرداخت 
خالفی  را دارند . بسطح 97.62 مترمربع فضاي باز تجاري دارد و با توجه به امکان تامین 

پارکینگ در فضاي باز کسري پارکینگ تعلق نمی گیرد . با توجه به کاربري ملک  کال خارج 
   از تراکم می باشد . برابر خط پروژه 4-1 مورخ 95/11/23 ملک فوق فاقد عقب نشینی است

. 
پس از گزارش فوق راي بدوي مبنی بر جریمه از کمیسیون ماده صد صادر گردیده است 

.حالیه وکیل مالک مستنداتی ارائه نموده که قبل از تخریب ،  ملک بصورت کارواش با قدمت 
سال 1388 موجود بوده و در آن زمان نیز بدون مجوز بوده است و در سال 1391 نیز پروانه 
کسب از اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل با فعالیت (شستشوي اتومبیل) دریافت نموده 

..است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

17
30

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 68,140,800(شصت و  هشت میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  

هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 6.76  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26378 تجدید 
نظر

بلوار ش  
گمنام 

نرسیده به 
پل سیاه 
 اسطلخ

1-2-10145-861-1-0-0 17
31

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
پارکینگ به بناي تجاري  به موجب نظریه شماره143237 مورخ97.07.24 کارشناس 

رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
2.125.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 425,000,000
(چهارصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 216 مورخ 
1395/12/28 و اصالح پروانه مورخ 1396/06/12بصورت ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) 

بهمراه بالکن در یکواحد تجاري با زیربناي 296/66 متر مربع صادر گردیده که عملیات 
اجرایی در حد نازك کاري بوده و پروانه مرحله دوم بشماره 314159  (در حد اتمام 

.فونداسیون)از شهرداري دریافت نموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 1/92 متر مربع-1
تبدیل پارکینگ به واحد تجاري بمساحت 25 متر مربع-2

تبدیل راهرو در همکف به واحد تجاري بمساحت 2/92 متر مربع-3
توسعه بناي تجاري در طبقه اول بمساحت 1/92 متر مربع-4

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري-5
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

17
31

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در احداث یکباب انبار تجاري محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات کارشناسان 

رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه شماره 109151 مورخ 97/06/07 (ثبت دبیرخانه 

شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.432.850.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 

موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 486,570,000(چهارصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.17  0
 

2100000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/05 1/97/26381 تجدید 
نظر

رشتیان- 
بلوار 

شمسی پور

1-2-10099-52-1-0-0 17
32

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
78,750,000(هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/05 1/97/26381 تجدید 
نظر

رشتیان- 
بلوار 

شمسی پور

1-2-10099-52-1-0-0 17
32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی به مساحت 30 مترمربع می باشد که مالک بدون مجوز اقدام به احداث انبار تجاري 
داراي درب به طول 1.20 متر و فاقد پنجره نموده است که برابر نقشه معماري ارائه شده به 
سطح 23.17 مترمربع میباشد.در زمان بازدید فاقد تابلو و فاقد فعالیت تجاري میباشد.یک 

.واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/05/22 به سطح 1.50 متر مربع در تعریض میباشد
مراتب با توجه به نامه به شماره 242767 مورخ 96/11/30 کمیسیون ماده صد جهت صدور 

.دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 302484000(سیصد و  دو میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 36.01  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26385 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 
روبروي 

 بوستان 12

1-1-10459-16-1-0-0 17
33

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 172 مورخ 1395/12/28 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 419/6 متر مربع صادر گردیده که 

عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv پروانه مرحله دوم  بشماره 313724 دریافت 
.نموده اند

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا بصورت
اضافه بنا در همکف بمساحت 11/84 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 4/17 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بمساحت 20 متر مربع (هر طبقه 10 متر مربع)-3

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

17
33

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 14260000(چهارده میلیون و  دویست و  شصت هزار )  ریال صادر می 
گردد.

جریمه 2.3  2
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/15 1/97/26389 بدوي گلسار بلوار 
گیالن خ 

192 کوچه 
هشتم

1-1-10532-6-1-1-0 17
34

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکواحد آپارتمان در طبقه اول بانضمام 
پارکینگ و انباري داراي پروانه شماره 520 مورخ 1379/10/25 و پایانکار شماره 19739 

.مورخ 1380/08/06 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی میباشند
توضیح اینکه مالک واحد مذکور در سالجاري اقدام به ایجاد دیوار و الحاق تراس بمساحت 

.2/30 متر مربع به فضاي مفید واحد مسکونی نموده اند
.حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست بررسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1721030400(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  یک میلیون و 

 سی هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 278.07  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26390 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی ع

1-1-10280-157-1-0-0 17
35

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 5 مورخ 
1396/04/03 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 1209/76 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و 
قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 61/35 متر مربع و طبقه اول بمساحت 59/75 متر 

.مربع داراي رأي کمیسیون و پرونده در واحد تخلفات میباشند
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی) بمساحت -1
1/63 متر مربع

اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 1/38 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2 بمساحت 122/26 متر مربع (هر طبقه 61/13 متر مربع)-3

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 121/16 متر مربع (از این مقدار بمساحت 60/03 متر -3
مربع بصورت عدم رعایت عقب سازي میباشد.)

 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 15/88 متر مربع-4
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمسات 30/75 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع میباشند که قسمتی از آن (بمساحت 15/88 متر مربع) در قسمت توسعه 

.بنا لحاظ گردیده است
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت -5

0/89 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است *******

17
35

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي ، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 42.49  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/08/26 1/97/26392 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور بلوار 
شهید 
  قلیپور

1-2-10356-42-1-0-0 17
36

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
 199206000(یکصد و  نود و  نه میلیون و  دویست و  شش هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 36.72  1.75
 

3100000  , 1395 احداث راه پله به بام

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 796 مورخ 1382/11/07 و پایانکار شماره 1505 
مورخ 1385/02/04 بصورت ساختمان یک طبقه بر روي همکف در یکواحد مسکونی و 

سوئیت همچنین داراي پروانه توسعه بنا بشماره 266 مورخ 93/12/02 و تمدید پروانه مورخ 
1394/11/24بصورت یک طبقه مازاد با زیربناي 240/3 متر مربع صادر گردیده که عملیات 

 اجرایی به پایان رسیده
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

: داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/79 متر مربع-1

کاهش بنا در طبقه اول بمساحت 0/79 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 34/91  متر مربع-3

توسعه راه پله به بام بمیزان 1/81 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد ها از یکواحد به دو واحد-6

و مساحت واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 42/49 متر مربع 
میباشد.(کد 33)

(توضیح اینکه مساحت سوئیت در همکف کمتر از 35 متر مربع میباشد.)
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  267,019,200(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  نوزده هزار و  
دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 52.98  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/14 1/97/26397 تجدید 
نظر

حسین 
آباد-کوچه 
هفتم-پالك 

5

1-2-10219-41-1-0-0 17
37

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 28 مورخ 1396/05/07 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 505.5 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 315255 صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.3 مترمربع ( الزم به توضیح است به سطح 14.81 مترمربع  -

در مرحله اتمام فونداسیون داراي سوابق پرداخت بوده و به سطح 2.9 مترمربع به صورت 
احداث سرویس بهداشتی به دلیل اشتباه محاسباتی در زمان پروانه پرداخت گردیده است )

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 34.6 مترمربع ( هر طبقه 17.3 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.01 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 5.11 متر مربع و طبقه اول به سطح 6.72 مترمربع و طبقه دوم به سطح 4.54 متر مربع

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 2120025600(دو میلیارد و  یکصد و  بیست میلیون و  بیست و  

پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 210.32  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 1/97/26399 تجدید 
نظر

گلسار  
 ارکیده

1-1-10145-13-1-0-0 17
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 318 مورخ 92/10/17 با زیر بناي کل 1271.9 مترمربع در  5.5 طبقه با زیر شیروانی 
صادر گردیده است. قبالً  در مرحله اتمام آرماتور بندي فونداسیون فاقد بتن ریزي داراي 

:سوابق به شرح زیر بوده است
 اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 27.24متر مربع -1

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه 190.44 متر مربع -2
از بابت تخلفات فوق  داراي راي تجدید نظر مورخ 93/4/29 مبنی بر پرداخت جریمه  ***
می باشد. عملیات در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده گزارش 

:جدید و تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 27.68 متر مربع که قبالً  بسطح 27.24 متر مربع داراي سوابق  -1

 .جریمه بوده و  بسطح 0.44 متر مربع  متر مربع داراي اضافه بناي یکدست ساز می باشد
اضافه بناي تراکمی در همکف بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید بسطح 0.53  -2

متر مربع
افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح  110.72 متر مربع ( هر طبقه 27.68  -3

متر مربع)
اضافه بنا در طبقات پنجم بسطح 79.68 متر مربع که از این مقدار بسطح 52 متر مربع  -4

.بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 18.95 متر مربع که از این مقدار بسطح 8.5 متر مربع داراي  -5

.انباري بزرگتر از 5 متر مربع صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد
با توجه به 5 واحد که بزرگتر از 180 متر مربع می باشد نیاز به 10 واحد پارکینگ بوده که  -6

رعایت 10 واحد پارکینگ بصورت 2 به 2 با تزاحم گردیده است. فاقد کسري پارکینگ 
.درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور  
.تقدیم می گردد

17
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 

لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی دوم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

66796800(شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد. در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 

نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 
تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 11.36  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/26404 بدوي استاد سرا  
کوچه 

مهرشریف 
بن بست 
سدمعبر

1-2-10016-14-1-0-0 17
39

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي توسعه زیرشیروانی، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,616,000(هفتاد و  هفت میلیون و  ششصد و  

شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.1  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه سوم و 

چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 900,614,400(نهصد میلیون و  ششصد و  
چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 134.02  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/199 مورخ  96/12/9 با زیر بناي کل  1106.61 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است.  قبالً در مرحله اجراي اسکلت ستون 
:طبقه دوم داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 66.3 متر مربع ( ضمن حذف سایبان پارکینگ) -1
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 132.6 مترمربع ( هر طبقه 66.3 متر مربع) -2

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 97/6/17 کمیسیون ماده صد می باشد. 
عملیات در مرحله سفت کاري می باشد تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف به سطح 0.71 متر مربع -1

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول و دوم جمعا بسطح 1.42 متر مربع ( هر طبقه 0.71  -2
متر مربع)

اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم جمعاً بسطح 134.02 متر مربع ( هر طبقه 67.01 متر  -3
مربع)

توسعه انباري  زیر شیروانی بسطح 23.1 متر مربع که از این مقدار بسطح 3.26 متر مربع  -4
.از بابت مابه التفاوت انباري بزرگتر از 5 متر مربع مشمول عوارض درآمدي نیز می باشد

 تبدیل طبقه چهارم از یک واحد به 2 واحد -5
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید و یا مشمول تراکم در  -6

همکف بسطح 0.23 متر مربع و در  طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 9 متر مربع ( هر طبقه 
2.25 متر مربع)

رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
.تعداد واحد از 7 به 8 افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -8

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

17
39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک به راي  شماره 1/97/24261 مورخ 97/03/19،که مشعر بر 
تخریب بنا می باشد،با توجه به محتویات پرونده و گزارش مورخ 97/07/23 مبنی بر 
اینکه مالک صرفاً مبادرت به تعمیر جزیی بنا نموده و اصل بنا به لحاظ ساخت داراي 

بالمانع می باشد ؛بنابراین به لحاظ عدم تخلف ساختمانی جدید و اینکه صرف 
تعمیرات جزیی اساساً قابلیت طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده صد شهرداري را 

ندارد لذا ضمن نقض دادنامه بدوي،به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 200  0
 

110000  , 1371 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/15 1/97/26409 تجدید 
نظر

0-0-1-38-10040-1-1 گلسار 102  174
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت450مترمربع که 
داراي اعیان قدیمی با قدمت سال 55 و داراي بالمانع به شماره 35055 مورخ 55/12/04 و 

.7418 مورخ 58/03/10 فاقد خالف میباشد
الزم بذکراست ملک مذکور بدون اخذ مجوزتعمیرات اقدام به تعمیرات جزئی نظیر کف سازي 
محوطه، تعمیر دیوار خارجی ساختمان، کف سازي فضاي داخلی ساختمان و همچنین تعویض 

کفپوش پیاده رو نموده وافزایش بنایی صورت نگرفته و مالک  مدعی بر پرداخت عوارض 
..متعلقه تعمیرات درواحد درامدي میباشد

/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی  تقدیم میگردد 
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسین حاجی بابائی شاقاجی محرز 

میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 

مساحت 76/36 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
434758800(چهارصد و  سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 76.36  1.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 1/97/26424 بدوي پارك  
نیکمرام  
فوالد لوي 

اول

1-2-10071-16-1-0-0 174
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 76 مورخ 
1396/07/02 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

.با زیربناي 646/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی بمساحت 12 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 24/3 متر مربع (هر طبقه 8/10 متر مربع)-2

 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 2/92 متر مربع-3
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/64 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.در زیرشیروانی میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/74 متر مربع و -4

طبقات بمساحت 27/93 متر مربع (هر طبقه 9/31 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/47 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5

مربع در همکف
.تعداد 3 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که تأمین میگردد-6

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد به عمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است ******
الزم به ذکر است که با توجه به افزایش عرض درب سواره رو (همچنین افزایش تعداد درب ) 

تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند.(در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین 
نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

174
1

نظر به اینکه مسکونی بودن ملک، برابر مدارك و مستندات موجود در پرونده محرز 
بوده ، تبدیل بناي مسکونی به آموزشی(مدرسه) ورزشی مسجل و ثابت است و با 

عنایت به اینکه کاربري ملک، مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل بناي مسکونی به  
آموزشی مخالف نص صریح تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، 

لذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ 
اخطاریه نسبت به تعطیلی محل فوق اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا 

عدم تعطیلی را صورت جلسه و به این کمیسیون منعکس گردد.

تعطیل محل 
تخلف

226  0
 

329063  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/01 1/97/26438 بدوي پستک   
کوچه بعد از 

مجتمع 
معین سمت 

راست

1-1-10113-54-1-0-0 174
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت  
یکبابخانه مسکونی درحال  بهره برداري با زیربناي تقریبی 226 مترمربع  با اسکلت بتنی و 
قدمت تقریبی 10 سال میباشد که حالیه به  صورت  تغییر کاربري ( اموزشی ) بدون مجوز 

ازشهرداري مورد استفاده قرار میگیرد .در حال حاضر  جهت تعیین میزان دقیق عقب 
نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش مزبور 
بصورت حدودي بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود قابل بررسی مجدد خواهد بود.  

 .مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد

174
2

در خصوص تخلف ساختمانی خانم زهرا تهمورسی فرد موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 140.73 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1418558400(یک میلیارد و  چهارصد و  هجده 
میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 140.73  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/05 1/97/26440 بدوي خیابان 
میرابوالقاسم
ي - بوستان 

13 

1-1-10485-17-1-0-0 174
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی مرحله 
اول به شماره  50 مورخ 1396/06/05 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  
انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 587.77 مترمربع صادر شده  ، حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% و به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  34.74 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.74 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 34.74 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 34.74 مترمربع -4

 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله  و آسانسور ) به مساحت 2.98 مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7

 در طبقات به مساحت  1.77 مترمربع .( هر طبقه 0.59 مترمربع )
.درب سواره رو فعال نصب نشده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه مسکونی بودن ملک، برابر مدارك و مستندات موجود در پرونده محرز 
بوده ، تبدیل بناي مسکونی به محل به باشگاه ورزشی مسجل و ثابت است و با عنایت 
به اینکه کاربري ملک، مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل بناي مسکونی بهورزشی 

مخالف نص صریح تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، لذا پرونده 
به شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت 

به تعطیلی محل فوق اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه تعطیلی یا عدم تعطیلی را 
صورت جلسه و به این کمیسیون منعکس گردد.بدیهی است با اعاده به حالت مسکونی 

موضوع کسري پارکینگ منتفی می باشد.

تعطیل محل 
تخلف

387.8  0
 

1200000  , 1390
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1397/08/01 1/97/26448 بدوي بلوار رجائی 
چهارراه 
وحدت  
شهید 
مهربان

1-2-10093-1-1-0-0 174
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما  در اجراي تصمیم شماره 1/9/133621  مورخه 98/11/26 کمیسیون محترم ماده صد 
واصالح گزارشی که بصورت غیابی براي کمیسیون ماده صد ارسال گردیده بود  مکان ارائه 

شده توسط  متقاضی بصورت یک باب ساختمان
دو طبقه با زیربناي همکف 156/4  مترمربع وطبقه اول 156/4 مترمربع مجموعاv بازیربناي  
312/8 مترمربع  داراي پروانه شماره 376 مورخ 83/08/06 و پایانکار شماره 24820 مورخ 

84/7/23 بصورت دو واحد مسکونی
بوده که افزایش بناي جدیدي  صورت نگرفته اما از طبقه همکف از تاریخ 1384/08/01  
بصورت باشگاه بدن سازي  به نام بدن متفاوت استفاده میگردد وداراي تابلوي بنر فاقد 

 نورپردازي به ابعاد حدود 2 متر ×2  متر می باشد  وبراساس
ضوابط سال تبدیل براي سطح ورزشی فوق به ازاي هر 100 مترمربع یا به ازاي هر 50 نفر  نیاز 
به یکواحد پارکینگ بوده که براي سطح فوق کسري تعداد دو واحد   پارکینگ ورزشی  دارند 

/.. مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  804925(هشتصد و  چهار هزار و  نهصد و  بیست و  
پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 146.35  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26451 بدوي رشتیان 
رجایی  

یاس- بن 
بهار

1-2-10132-28-1-0-0 174
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
خارج تراکم ، به مبلغ  2,728,687(دو میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار و  

ششصد و  هشتاد و  هفت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.05  2.25
 

65000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26451 بدوي رشتیان 
رجایی  

یاس- بن 
بهار

1-2-10132-28-1-0-0 174
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه 1.5 اشکوبه برابر سند مفروزي بسطح 205 مترمربع و 
داراي اعیان مسکونی با مصالح آجري  بسطح 148.90 مترمربع مشتمل بر سایبان جداساز با 
اسکلت فلزي جهت تامین پارکینگ بسطح 16.50 مترمربع با قدمت سال 1369 می باشد که 

. بسطح 146.35 مترمربع در حد تراکم و بسطح 19.05 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
با استناد به خط پروژه 13-97/07/10 فاقد عقب نشینی می باشد . حالیه تقاضاي پاسخ 

. استعالم بانک را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

150864000(یکصد و  پنجاه میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 89.8  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/08/26 1/97/26486 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-154-1-0-0 174
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب ؟3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 3,056,356,800(سه میلیارد و  پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  
پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 303.21  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  329 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  651.9 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 56.73 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 226.92 مترمربع (  -2
هر طبقه 56.73 متر مربع)

توسعه زیر شیروانی بسطح 15.72 متر مربع که از این مقدار بسطح 12.45 متر مربع  -3
مشمول عوارض درآمدي می باشد( مابه التفاوت انباري بزرگتر از 5 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.84 متر مربع ( هر طبقه 0.96 متر 

مربع )
در هنگام صدور پروانه بسطح 89.80 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -5

اند ( تبصره 7)
.رعایت پارکینگ می گردد 

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

174
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 370,288,800(سیصد و  هفتاد میلیون و  دویست و  هشتاد و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 73.47  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/12 1/97/26552 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام - 

کوچه 
 نیلوفر

1-2-10079-27-1-0-0 174
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی بشماره 218 مورخ 
96/12/13به صورت 4طبقه روي پیلوت در4واحد مسکونی  با زیربناي کل 807.45مترمربع 

..صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نموده است
افزایش بنا در همکف به سطح 6.28مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 6.76مترمربع که جمعآ بسطح 27.04مترمربع-2
 کاهش در زیرشیروانی به مقدار 12.66 مترمربع-3

 کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 8.03 مترمربع-4
کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 8.03مترمربع -5

 که جمعآ بسطح 32.12مترمربع
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-6

..رعایت پارکینگ میگردد-7
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

174
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 137082000(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  هشتاد و  دو هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.11  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26555 بدوي علی آباد  
مسجد 

هاشمی ك 
 ملی

1-2-10197-16-1-0-0 174
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب3  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

102,021,000(یکصد و  دو میلیون و  بیست و  یک هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 10.97  3
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/49مورخ 97/5/1بصورت 2طبقه در یک واحد مسکونی بر 
روي دو باب مغازه و بازیربناي 359.72مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.54مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.27 مترمربع -2
توسعه تجاري در همکف به سطح 10.97 متر مربع-3

  اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.03مترمربع-4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 3.27 متر مربع-5

حذف طبقه دوم به سطح 101.28 مترمربع
کاهش سطح راه پله به بام به سطح 3.41 مترمربع

از بابت موارد مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد میباشد.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام 
.رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

174
8

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري حکم  به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  344472000(سیصد و  چهل و  چهار 
میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.78  4
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26556 بدوي بیستون 
خ.صفاري 
نبش  بن 
بست الله

1-2-10043-99-1-0-0 174
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/33مورخ1397/04/26 بصورت یک باب مغازه فاقد بالکن و به 

همراه پیلوت جهت پارکینگ با زیربناي کل 119.90مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
توسعه تجاري در همکف به سطح 27.78 مترمربع (که از این مقدار 23/62 متر مربع آن 

احداثی و مابقی تبدیل پیلوت به تجاري میباشد.)
.کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد میباشد. حالیه عملیات ساختمانی به 
.اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

174
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 3,300,696,000(سه میلیارد و  سیصد میلیون و  ششصد و  نود 

و  شش هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 392.94  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/08/15 1/97/26557 تجدید 
نظر

0-0-1-6-10100-1-1  گلسار 120 17
50

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 2,451,355,200(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون 
و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 243.19  3
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 48177800(چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هفت 
هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 39.49  1
 

1220000  , 1396 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 265 مورخ 95/12/28 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1083.89 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
احداث بارانداز در حیاط به سطح 39.49 مترمربع-1

اضافه بنا درهمکف به سطح 54.65 مترمربع - که از بابت 49.29 مترمربع داراي راي  -2
 کمیسیون ماده صد میباشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.11 مترمربع - که از  -3
 بابت 5.04 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد میباشد

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 345.40 مترمربع (هر طبقه 69.08 مترمربع)-4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 28.35  -5

مترمربع (هر طبقه 5.67 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد در یک واحد مسکونی به سطح 236.32 مترمربع -6

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.16 مترمربع -7
مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري هاي زیرشیروانی به مقدار 6.60 مترمربع -8

احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 6.87 مترمربع -9
داراي کسري فضاي باز به سطح تقریبی 58.55 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 34.60

 مترمربع
با توجه به افزایش طول درب پارکینگ از 3 به 4 متر مشمول عوارض درآمدي یک واحد 

.کسري پارکینگ میباشد
تاکنون درب پارکینگ ها نصب نگردیده است.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام 

.پایانکار الزامی میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

17
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 952056000(نهصد و  پنجاه و  دو میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 113.34  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26561 بدوي گلسار بلوار  
استاد معین 
 ك یازدهم

1-1-10179-35-1-0-0 17
51

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 72 مورخ 1396/06/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 495.6 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
اسکلت و شروع سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 

:به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 24.53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 86.1 مترمربع ( هر طبقه 28.7 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.71 مترمربع -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,689,206,400(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  نه میلیون و  
دویست و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 167.58  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 1/97/26563 بدوي  
گلسار-بلوار
نماز  6متري 
 چهارم    -  
 ك 8 متري

1-1-10050-1-1-0-0 17
52

در خصوص85.60 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 85.6  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/248مورخ 
96/12/27  به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 559.55 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي و 

آجرچینی طبقات از بابت افزایش بنا نسبت به پروانه داراي گزارش تخلف بشرح ذیل بوده و 
: که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد  گردیده است

اضافه بنا در همکف به سطح 32.77 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 131.08 مترمربع ( هر طبقه  32.77  -

مترمربع )
با توجه به افزایش تعداد واحد از سه به 4 مشمول 85.60 مترمربع مابه التفاوت افزایش  -

. واحد می گردد
. رعایت 4 باب پارکینگ براي 4 واحد مسکونی می گردد -

توسعه بنا در زیرشیروانی (با توجه به احداث یک باب انباري جدید ) به سطح  3.73  -
مترمربع

.رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
*************************************

. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وخالف جدیدي مشاهده نشد
درخواست گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب 

.جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

17
52

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 2,486,534,400(دو میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  شش 
میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 246.68  3
 

3360000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/05 1/97/26565 تجدید 
نظر

شهرك  
بهشتی-  

کوچه  
 گلستان 7

1-1-10270-25-1-0-0 17
53

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 33,549,600(سی و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار و  

ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 19.97  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان مورد نظر ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
 27 مورخ 92/03/09 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت  و در 6 واحد مسکونی و  با زیر بناي 
کلی  602.25 مترمربع صادر گردیده که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 

:مازاد بر تراکم در همکف و طبقات و احداث یک طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 60.44 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 60.44 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 60.44 مترمربع  -3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 60.44 مترمربع  -4

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 207.04 مترمربع -5
. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.61 مترمربع -6

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقات به مساحت 4.92 -7
 مترمربع .( هر طبقه 1.64 مترمربع .)

. بناي مازاد بر تراکم از بابت  5%  بازگشت تشویقی آسانسور به مساحت 12.35 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 7.62 مترمربع در زمان صدور پروانه می باشد که با  -9

.توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به نقشه برداري ،  پارکینگ شماره 8 با توجه به 

مسدود نمودن راه عبور نفر رو ،  مورد تایید نمی باشد و همچنین داخل به داخل پارکینگ 
.هاي 1 و 2 به طول 4.94 متر می باشد

.مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

17
53

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  راي به جریمه به مبلغ1,688,990,400(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد 

و  هشت میلیون و  نهصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 181.63  3
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26570 بدوي گلسار  
خیابان 104 
نبش تقاطع 

اول

1-1-10038-3-1-0-0 17
54

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/380 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

893/74 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سفت کاري بوده که 
: قبالv بابت

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 14/17 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 129/6 متر مربع (هر طبقه 25/92 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/25 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 28/45 متر مربع (هر طبقه 5/69 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/25597 مورخ 1397/06/17 و پرونده مختومه 
.میباشند

: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي
احداث طبقه ششم بمساحت 161/93 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-1

 توسعه زیرشیروانی بمیزان 13/77 متر مربع-2
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 19/7 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند که بمساحت 13/77 متر مربع در قسمت توسعه 

.زیرشیروانی لحاظ گردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

.مراتب با توجه به درخواست کارشناسی جهت ارسال به کمیسیون بحضور تقدیم میگردد

17
54

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل مسکونی به 
آرایشگاه زنانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش 

سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 147337 
مورخ 97/07/30 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

1.000.000.000ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 200,000,000(دویست میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 39.2  0
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/08/05 1/97/26572 تجدید 
نظر

194گلسار  
بلوار گیالن 
 فرعی اول

1-1-10127-50-1-1-0 17
55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکواحد مسکونی در همکف باستناد پروانه و 
.پایانکار مذکور فاقد عقب نشینی میباشد

توضیح اینکه واحد مذکور بدون مجوز بصورت آرایشگاه زنانه مورد بهره برداري قرار میگیرد 
.و داراي تابلو به ابعاد حدوداv 0/4 * 0/4 متر میباشند

بابت تبدیل مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/26572 مورخ 
.1397/08/05 میباشند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

17
55

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث زیرزمین، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,935,600,000(سیزده میلیارد و  

نهصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2765  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 1/97/26577 تجدید 
نظر

خ بوسار 
-حد فاصل 
خ بوسار  و 

فلکه قلیپور 
 سمت چپ 
50متر بعد 

از  
آزمایشگاه 

دکتر 
  آشتیانی

1-1-10525-129-1-0-0 17
56

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات همکف الی پنجم، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 37,137,643,200(سی و  هفت میلیارد و  یکصد و  سی و  هفت میلیون و  

ششصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3684.29  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,164,508,800(یک میلیارد و  یکصد 

و  شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 693.16  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان مورد بازدید داراي پروانه شماره 190 مورخ 1394/10/19 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه در 45 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 12777/04 متر مربع 

صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي طبقه پنجم میباشد.(قسمتی در حد اجراي 
ستون و بخشی در حد اجراس سقف طبقه پنجم)

:طی بازدید بعمل آمده برخالف مدلول پروانه موارد زیر گزارش میگردد
احداث زیرزمین بمساحت حدوداv 2765 متر مربع-1

اضافه بنا در همکف بمساحت حدوداv 633/76 متر مربع-2
2385/8 متر مربع (هر طبقه 596/45 متر -3 vاضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت حدودا

مربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 664/73 متر مربع-4

اضافه بناي خارج تراکم بمساحت 693/16 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-5
.توضیح اینکه ارتفاع پیلوت حدوداv 4 متر مربع میباشد

الزم به ذکر است که پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی در زمان پایانکار درخصوص متراژ 
.دقیق اضافه بنا متعاقباv اظهار نظر میگردد

همچنین درخصوص وضعیت کسري پارکینگ پس از آجرچینی و مشخص شدن معماري 
.داخلی متعاقباv اظهار نظر میگردد

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 1/97/26089 مورخ 1397/07/07 جهت بررسی و 
.تهیه آخرین گزارش بحضور تقدیم میگردد

17
56

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

212990400(دویست و  دوازده میلیون و  نهصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 21.13  3
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/08/15 1/97/26579 تجدید 
نظر

گلسار -  
بلوار گیالن 
- انتهاي 

خیابان 170

1-1-10420-26-1-0-0 17
57

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 294 مورخ 1394/12/24
بصورت 5طبقه روي پیلوت بازیربناي 1130.05مترمربع برابر بند 4صورتجلسه 92/12/28 
کمیسیون ماده پنج درخصوص جانمائی ونقشه پیشنهادي با 5/5 طبقه روي پیلوت در 5

واحد مسکونی ورعایت 2مترفاصله از ضلع شرقی خارج از حد همبادي پالك مجاور بدون 
...ایجادهرگونه بازشو در ضلع شرقی موافقت داشته است

عملیات ساختمانی اجراي ستون طبقه پنجم بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه 
برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنادر همکف وطبقات 1-4 که مازاد برتراکم وخارج 

:.ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح1.83مترمربع -1

 افزایش درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.83 مترمربع که جمعآ بسطح7.32مترمربع-2
 افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 3.73 مترمربع-3

عدم رعایت یک متر عقب سازي در طبقه پنجم براساس پروانه صادره بمقدار 8.25 -4
مترمربع

افزایش بنا صورت گرفته کمتر از حد 5% زیربناي پروانه صادره بوده لذا تبصره 7 سقف -5
..تراکم تعلق نمیگردد

با توجه به عدم آماده سازي پیلوت درخصوص رعایت پارکینگ پس از اجراي کامل پیلوت -6
..و طبقات پس از بررسی عملی قابل به اعالم نظر خواهد بود

برخالف راي کمیسیون ماده پنج بازشو و پنجره در قسمت 2فاصله حد شرقی داشته که -7
درپرونده فنی نقشه هاي اصالحی با مهر نظام مهندسی بدون مهر کارشناس فنی شهرداري و 
دستور معاونت در سیستم و  بدون اصالح راي کمیسیون ماده پنج مبادرت به بازشو پنجره 

..در نقشه هاي معماري نموده است
الزم بذکراست ملک مذکور درهنگام صدور پروانه در حد شرقی پنجره جهت نور گیري 

(براساس سند به حرین رودخانه متصل بود)داشته که پس از دریافت پروانه ساختمانی حد 
غرب متوجه متصل به ملک و داراي سند مالیکت و پس از دریافت پروانه مالک مجبور به 
اصالح نقشه معماري و حذف پنجره بدلیل ملک مجاور درحد غربی گردید..حالیه بند 7

گزارش فوق درخصوص ایجاد پنجره ونورگیر در حد شرقی برخالف راي کمیسیون ماده پنج 
..میباشد

الزم بذکراست ملک مذکور درخصوص اجراي ساختمان و جانمایی و جلوگیري از نور براي 
...ساختمان هاي مجاور داراي سوابق شکوائیه در سیستم و واحد خالف میباشد

/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

17
57

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 900412800(نهصد میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 133.99  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/18 1/97/26594 بدوي علی آباد - 
مسجد 

هاشمی - 
 کوچه نهم

1-2-10179-19-1-0-0 17
58

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
258,031,200(دویست و  پنجاه و  هشت میلیون و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 153.59  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که داراي تمدید پروانه ساختمانی به 
شماره 168 مورخ 1394/10/03 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  
انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 594.65 مترمربع صادر شده و در مرحله 

سفت کاري برابر نقشه برداري ارائه شده بابت اضافه بنا ي مازاد بر تراکم و خارج از طول %60 
:    به شرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به مساحت  21.48 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.88 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 25.88 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 25.88 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 25.88 مترمربع-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت  4.10 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و طبقات به مساحت  8.55 مترمربع . ( همکف به مساحت 1.67 مترمربع و در طبقات به 

 مساحت 6.88 مترمربع .( هر طبقه 1.72 مترمربع .))
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 153.59 مترمربع در  طبقات و در زمان صدور  -8

.پروانه می باشد که با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
داراي بناي مازاد بر تراکم  انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی به مساحت  0.44 مترمربع  -9

.می باشد
درب نفر رو نصب شده است داراي دو درب پارکینگ ریمت دار کرکرهاي  با عرض 4متر و -10
2.95 متر میباشد ولیکن با توجه به نقشه هاي اجراءئی و  با توجه به تغییر عرض دهانه درب 

.سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد خالف و راي کمیسیون ماده صد بشماره 

1/97/26594 مورخ 1397/10/18می باشند تغییرات و خالف جدیدي مشاهده نگردید  حالیه 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد درخواست 
گواهی عدم خالف دارند هر گونه تغییرات و مغایرت در زیربنا پس از ارائه نقشه برداري 

تفکییکی سازمان نظام مهندسی در زمان پایانکار گزارش خواهد شد مراتب جهت دستورات 
.بعدي تقدیم میگردد

17
58

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ407601600(چهارصد و  هفت 
میلیون و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 69.32  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/22 1/97/26595 بدوي بلوارشهیدق
لی پور 

زمینهاي 
شرکت 

تعاونی بیمه 
خدمات 
درمانی 

 بهزیستی

1-2-10458-12-1-0-0 17
59

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/167 مورخ 
1396/11/15 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

.زیربناي 878/04 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 7/06 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 47/37 متر مربع (هر طبقه 15/79 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 5/76 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/48 متر مربع و -4

طبقات 13/41 متر مربع (هر طبقه 4/47 متر مربع)
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 6 واحد-5

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 8 متر خاکی جهت انشعاب گاز دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم رقیه عارف ظاهر مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 
48.68 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 408912000(چهارصد و  
هشت میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.68  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/15 1/97/26596 بدوي بلوار دیلمان 
- خ میر 

ابوالقاسمی 
- بوستان 

13

1-1-10482-25-1-0-0 176
0

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 0.93 
مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 6.24 مترمربع به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 36,136,800(سی و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.17  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 70 مورخ 
1396/06/27 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 612/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که در 

.مرحله اجراي فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 317984 دریافت نموده اند
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 48/68 متر مربع (هر طبقه 12/17 متر مربع -1
(

 احداث طبقه چهارم بمساحت 152/92 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 24/02 متر مربع بدلیل حذف انباري-3

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/93 متر مربع و -4
طبقات 3.2.1 بمساحت 6/24 متر مربع (هر طبقه 2/08 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست 

و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، باتوجه گواهی تایید استحکام 
بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي بدوي و با توجه به اینکه راي بدوي بصورت 

غیابی براي متراژ 134.06 مترمربع و سال وقوع تخلف (1392)صادرگردیده بود و 
مطابق گزارش جدید شهرداري مورخ 96/08/23،متراژ تخلف از 134.06 به 184.06 

افزایش یافته،لذا با اصالح متراژ و سال وقوع تخلف از (1392) به (1383) ، به 
استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 54.98 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  
1670018(یک میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  هجده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.98  0.1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 1/97/26612 تجدید 
نظر

قلی پور 
کوچه 

بهارستان 
فرعی نهم

1-2-10365-714-1-0-0 176
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15,187,500(پانزده 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  21,894,300

(بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  نود و  چهار هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 72.08  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه معماري ارائه 
شده به سطح عرصه  67.03 مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز با پوشش %100  

در همکف به سطح 60.03  و در طبقه اول به سطح 67.03 مترمربع و یک باب مغازه در 
همکف به سطح  7 متر مربع می باشد  ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می 
باشد. اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1383 می باشد. 

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/08/09 به سطح 21.21 مترمربع در تعریض می باشد. 
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/07/12 و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 101.82  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/08/07 1/97/26618 تجدید 
نظر

گلسار خ  
126  

1-1-10202-17-1-0-0 176
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشاهدات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل و  اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه 
به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 

پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,523,508,000(یک میلیارد و  
پانصد و  بیست و  سه میلیون و  پانصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 192.07  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 121,396,800(یکصد و  بیست و  یک 

میلیون و  سیصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.26  0.5
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث کنسول به معبر عام، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 167,529,600(یکصد و  
شصت و  هفت میلیون و  پانصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 16.62  3
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 214 مورخ 93/10/10 
بصورت 4طبقه روي پیلوت بازیربناي 407.57مترمربع دردو واحد مسکونی صادرگردیده 

..است
عملیات ساختمانی اجراي سفتکاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 
:.ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح 33.65 مترمربع -1
  افزایش درطبقه اول بسطح 33.65مترمربع-2

افزایش درطبقات 2-4 هرکدام بسطح 33.65مترمربع که جمعا بسطح 100.95مترمربع-3
کنسول غیر مجاز به شارع در طبقات 2-4 هرکدام بسطح 5.54مترمربع که جمعآ بسطح -4

16.62 مترمربع
افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار واحد که سطح  مورد نظر بمقدار 101.82 -5

مترمربع
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی رعایت پارکینگ میگردد.الزم بذکراست -6

درهنگان پایانکار پس از آماده سازي پیلوت پس از امتحان عملی تعداد پارکینگ ها قابل به 
...بررسی مجدد خواهد بود

..مشمول نما ومنظر میگردد-7
.اجراي دیوار حائل در هنگام پایانکار الزامی میباشد-8

احداث یکباب انباري درهمکف بسطح 19.98مترمربع که مقدار 14.98مترمربع افزایش -9
..سطح انباري برخالف ضوابط جاري میباشد

ضمنا درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم بمقدار 72.26مترمربع -10
.داشته است

کاهش سطح راه پله به بناي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 2.21مترمربع که جمعآ -11
بسطح 8.84 مترمربع

کاهش سطح زیرشیروانی بمقدار4.26مترمربع-12
./.مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی ارسال میگردد

***..طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی باتمام رسیده است *****

176
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي میثم عدالت پیشه وشرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 253.87 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1706006400(یک میلیارد و  هفتصد و  
شش میلیون و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 253.87  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/26619 بدوي پارك  
نیکمرام  بن 

بست الله

1-2-10077-29-1-0-0 176
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/268مورخ 
96/12/28به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 700.73  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سربندي و شروع آجرچینی طبقات می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 51.11 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 181.77 مترمربع ( هر طبقه  60.59 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 9.17مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 11.43 مترمربع (هر طبقه 3.81 مترمربع )

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 5.88 مترمربع ، ضمنا بسطح 0.39 مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد

. رعایت فضاي سبز و باز طبق ضوابط پروانه صادره نمی گردد -
. رعایت پارکینگ می گردد -

. اجراي درب هاي پارکینگی طبق ضوابط پروانه و نقشه ارائه شده الزامیست -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 254167200(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و  شصت و  

هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50.43  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 1/97/26621 تجدید 
نظر

دیلمان   
میر 

ابولقاسمی 
بوستان 24

1-1-10280-992-1-0-0 176
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
119,868,000(یکصد و  نوزده میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 71.35  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/08/12 1/97/26621 تجدید 
نظر

دیلمان   
میر 

ابولقاسمی 
بوستان 24

1-1-10280-992-1-0-0 176
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 326 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 391.95 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 
ستونهاي طبقه دوم بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 

:به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 16.81 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 33.62 مترمربع ( هر طبقه 16.81 مترمربع ) -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 71.35 متر مربع ( تبصره 7) -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1671734400(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  یک میلیون و  هفتصد 
و  سی و  چهار هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 248.77  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26622 تجدید 
نظر

کوي علی   
اباد محمدي

1-2-10209-6-1-0-0 176
5

در خصوص 64.76متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 64.76  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه مرحله اول بشماره 86 مورخ 
1396/07/17 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)  
می باشد که در مرحله ستونگذاري همکف از بابت اضافه بنا بسطح 41/79 متر مربع داراي 

سوابق بوده که پس از آن پروانه مرحله دوم به شماره 319215 مورخ 96/11/30 صادر گردید. 
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی داراي 

:تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف به سطح 3 مترمربع (بدلیل حذف سایبان پارکینگ) -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 134.37 مترمربع ( هر  -2
طبقه 44.79 متر مربع)

اضافه بنا خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 58.45 متر مربع -3
توسعه انباري زیر شیروانی بسطح 14.07 متر مربع که از این مقدار بسطح 3.8 متر مربه  -4

.انباري بزرگتر از 5 متر مربع بوده و مشمول عوارض درآمدي می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

به بناي مفید در همکف به سطح  6.04 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 
32.84 متر مربع (طبقات 1 الی 3 هر طبقه 8.28 متر مربع طبقه چهارم 8 متر مربع )
با توجه به اینکه طبقه سوم  و چهارم از یک واحد دوبلکسی  مسکونی به 3 واحد  -6

مسکونی تبدیل یافته، لذا در طبقه سوم  بسطح 19.21 متر مربع  و در طبقه چهارم بسطح 
.45.55 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد

تعداد واحد ها از 5 واحد به 7 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -7
گردد. با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگ در حد شمال داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد
داراي کسري فضاي باز بسطح 82.84 متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 70 متر مربع  -8

.می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

176
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 86,436,000(هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار 

) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 20.58  2
 

2100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/08/12 1/97/26626 تجدید 
نظر

گلسار  
روبروي 

پمپ بنزین 
مریم

1-1-10214-6-1-0-0 176
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب  
خانه دو طبقه در یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 82.96 مترمربع بوده از بابت توسعه 
بناي بدون مجوز در همکف به سطح 20.58مترمربع با مصالح آجري و قدمت سال 93 داراي 
سوابق گزارش بوده که فاقد راي کمیسیون ماده صد میباشد و به همین صورت داراي بالمانع 
به شماره 167532 مورخ 93/03/24 میباشد، در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 

***انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/06/10 به سطح 1.97 مترمربع از عرصه و اعیان در 

تعریض معبر 6 متري واقع گردیده است. مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه 
برداري به صورت حدودي میباشد.مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 

نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی براي 

احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8640000(هشت میلیون و  ششصد و  
چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18  0.5
 

960000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/15 1/97/26627 تجدید 
نظر

سعدي پور  
نقاشیان 
نبش بن 

بست ششم

1-2-10320-2-1-0-0 176
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً
ملک شاکی  : یک قطعه زمین فاقد سند به سطح 115 مترمربع مشتمل بر ساختمان در حال 

احداث به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي حدود 492.2 مترمربع که در 
مرحله اجراي اسکلت و سربندي  با پوشش صد در صد و فاقد مجوز می باشد که برابر راي 

.کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/11/28 به تخریب بنا محکوم گردیده است
ملک متشاکی : ششدانگ یک باب خانه به سطح عرصه 157 مترمربع که برابر خط پروژه 

شماره 1782،در حد غرب حدوداً به سطح 33.34 مترمربع عقب نشینی دارد. حالیه شاکی 
نسبت به انجام تعمیرات داخلی بدون مجوز شامل کناف سقف ، تعویض درب پارکینگ و 

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ به سطح تقریبی 18 مترمربع و همچنین احداث پله به 
شارع عام ، درخواست رسیدگی و شکایت را دارند که در این خصوص نیاز به اظهار نظر 

مراجع ذي صالح می باشد. الزم به ذکر است از داخل ملک متشاکی بازدید به عمل نیامده و 
جهت تعیین میزان دقیق تخلفات صورت گرفته و اضافه بناي احتمالی نیاز به ارائه نقشه می 

.باشد
با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون و بازدید مجدد به نظر می رسد که با توجه به 

وجود بقایاي اسکلت ، سایبان مذکور قبال موجود بوده و مربوط به زمان اخذ بالمانع می باشد 
و حالیه شاکی نسبت به ترمیم آن اقدام نموده است لکن در بالمانع صادره بدان اشاره نشده 

.است  . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

176
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 2970000000(دو میلیارد و  نهصد و  هفتاد میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 450  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/15 1/97/26628 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 
روبروي 

پمپ بنزین 
  فرزانه

1-1-10507-164-1-0-0 176
8

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفل(به کسرعقب نشینی)با توجه به نظریه کارشناسی شماره 147346 مورخ 

97.07.30معادل 5252000000(پنج میلیارد و  دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال 
صادر می گردد.و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات عمل نماید.

جریمه 442.64  0
 

3300000  , 1397 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده طبق سند مالکیت (ماده 147) بصورت ششدانگ یکباب کارگاه 
فلزکاري مشتمل بر 3 باب مغازه و محوطه  بمساحت 306 متر مربع که وضع موجود بصورت 
احداث سوله تجاري با اسکلت فلزي و با قدمت سالجاري طبق نقشه برداري با زیربناي 306 

متر مربع بهمراه بالکن بمساحت 136/64 متر مربع (بمساحت 102 متر مربع در حد 1/3 و 
.بمساحت 34/64 متر مربع خارج از 1/3)و بدون مجوز احداث گردیده است

توضیح اینکه جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي 
خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
11 مورخ 1397/04/10 بمساحت حدوداv 59/75 متر مربع در تعریض معبر 12 متري و پخ دو 

.گذر قرار دارد
الزم به ذکر است که با توجه به زیربناي تجاري تعداد 18 واحد کسري پارکینگ تجاري 

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

176
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 675360000

(ششصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 80.4  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/26629 بدوي گلسار بلوار 
معین  بن 
بست ناطق

1-1-10235-56-1-0-0 176
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/363مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 

کالً با زیر بناي 549.35 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سربندي و آجرچینی می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 

:نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9.93مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 39.69 مترمربع ( هر طبقه 13.23 مترمربع ) -
 حذف سه باب انباري در زیرشیروانی -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 7.62مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 23.16مترمربع (هر طبقه 7.72 مترمربع )

.رعایت پارکینگ می گردد -
از بابت تخلفات فوق داراي سابقه در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون  
ماده صد به پیوست می باشد خالف جدیدي مشاهده نشد و حالیه عملیات ساختمانی در 

مرحله شروع نازك کاریست و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از 
.کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

176
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با توجه به محتویات پرونده ونظریه کارشناسی شماره 256058 مورخ1396.12.16 بناي 
مورد نظر در سال 92احداث گردیده ، ودر راي کمیسیون سال 94ذکر شده بدین 

وسیله تصحیح میگردد، لکن ارزش معامالتی سال هاي 92 و94 با یکدیگر تفاوتی 
نداشته . لذا با درنظرگیري موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي با اعمال  ضریب 2

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3به ضریب 2) جریمه بمبلغ 
4,229,164,800(چهار میلیارد و  دویست و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  شصت و  

چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 629.34  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 1/97/26630 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار-  
بلوار سمیه 

خ126 10
متري 

سبزینه

1-1-10111-32-1-0-0 17
70

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
145357مورخ 97.07.28 هیات کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون و 

تعیین سال 1392 بعنوان سال وقوع تخلف مغازه بصورت بناي جداساز ، ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.200.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 640000000(ششصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 34.07  0
 

3560000  , 1394 احداث مغازه بدون مجوز 1397/08/12 1/97/26630 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار-  
بلوار سمیه 

خ126 10
متري 

سبزینه

1-1-10111-32-1-0-0 17
70

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
311,488,800(سیصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 185.41  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 48 مورخ 89/3/2  صادر گردیده و داراي اصالح پروانه مورخ 92/2/18  با زیر بناي 
کل 1916 بصورت 5.5 طبقه به انضمام انباري در زیر شیروانی می باشد. عملیات ساختمانی 

در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه 
و خارج از عمق 60%  به طول حدود 5.5 متر اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم 

:می گردد

احداث مغازه بصورت جداساز با اسکلت فلزي بسطح 34.07 متر مربع در قسمتی از   -1
 حیاط خلوت

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  88.39 مترمربع -2

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 265.17 مترمربع -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 108.39 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 20 متر مربع مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه  پنجم بسطح 167.39 متر مربع که از این مقدار  -5
بسطح 79 متر مربع مربوط به عدم رعایت چهار متر عقب سازي می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم از بابت احداث انباري هاي بزرگتر از 5 متر مربع  با مابه  -6
التفاوت مجموع بسطح 14.97متر مربع ( صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي)

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 185.41 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند  -7
( تبصره 7)

با توجه به ضوابط پارکینگ هنگام صدور پروانه رعایت پارکینگ می گردد. درخصوص 
پارکینگ هاي مازاد بر نیاز هنگام صدور پایانکار با آزمایش در محل تصمیم  گیري خواهد 

.شد

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.خواهد شد

****
از بابت موارد فوق داراي راي 97/8/12 می باشد. عملیات در مرحله بهره برداري بوده و 

 .خالف دیگري مشاهده نگردید. درخواست پرداخت عوارض درآمدي را دارند

در خصوص اعتراض آقاي سیدحسن باقري نسبت به راي بشماره ش / 64845 مورخ 
93.11.23 کمیسیون تجدیدنظر مجدد مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 

رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970955701345 مورخ 95.5.24 به این 
کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفاد راي 
رسیدگی مجدد و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان عدالت اداري شعبه 30 دیوان 

عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و 
وصول نظریه مزبور تحت شماره 145387 مورخ 97.7.28 فلذا اعتراض معترض را وارد 
دانسته با نقض راي رسیدگی مجدد به شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
نسبت به احداث بناي مازاد در طبقه پنجم بمساحت 55.5 مترمربع به مبلغ 

466200000(چهارصد و  شصت و  شش میلیون و  دویست هزار ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.و در خصوص سایر تخلفات راي قبلی به شماره 64845 مورخ 93.11.23 که به 

پرداخت  جریمه نقدي به مبلغ 974،052،000 ریال ( نهصد و هفتاد و چهار میلیون و 
پنجاه و دو هزار ریال )  در حق شهرداري محکوم گردیده بود به قوت خود باقیست. 

راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 55.5  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/14 1/97/26632 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
انصاري 

معین بن 
بست فرزانه

1-1-10235-5-1-0-0 17
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره158مورخ89/6/31
بصورت2/5طبقه بانضمام زیرشیروانی می باشد . عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. 
الزم بذکر است که در زمان ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد بدون اصالح پروانه و با 

عنایت به دستور معاونت وقت بر مبناي راي بند 32 کمیسیون ماده 5 مورخ 90/12/17 که در 
آن با رعایت سطح اشغال 70 درصد موافقت گردیده، سطح مجاز هر طبقه بر مبناي 70 درصد 
محاسبه در نظر گرفته شده (  یعنی : 0.7*163.3= 114.31 متر مربع) و تخلفات صورت گرفته 

موضوع راي مورخه 93/11/23 کمیسیون همعرض بر این اساس محاسبه گردیده و به شرح 
:زیر گزارش گردیده است

افزایش بناي مازاد برتراکم در همکف بسطح  24.19 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات مجاز بسطح  48.38 مترمربع -2

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد بر تعداد طبقات بسطح  137.5  -3
مترمربع که از مقدارفوق بسطح   83.7 مترمربع جزء افزایش بنا و بسطح  18.3 مترمربع مابه 

 التفاوت عوارض
با توجه به نوع سربندي دو طبقه دیگر مازاد بر تعداد طبقات بسطح 151/5مترمربع که  -4

طبقه پنجم بصورت یکباب سالن در نظر گرفته شده
افزایش واحدها از 3واحد مسکونی به 4واحد مسکونی و عدم رعایت 60% طول زمین به  -5

عمق 4/13متر

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد. الزم به  
توضیح است با توجه به راي کمسیون تجدید نظر بشماره ش/ 64845 مورخ 1393/11/23  

براي طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 55.5 مترمربع راي تخریب صادر گردیده که با توجه 
به دادنامه شماره 5991  مورخ 93/12/16 دیوان عدالت اداري مبنی بر دستور موقت پرونده 

.همچنان مفتوح می باشد
***************

حالیه برابر نامه شماره 253337 مورخ 95/12/10 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و با عنایت به 
داد نامه شماره 950997095501345 مورخ 95/5/24 در خصوص عدم تخریب طبقه پنجم 
حالیه بسطح 55.5 متر مربع بصورت یک طبقه مازاد می باشد.  گزارش حاضر جهت بررسی 

****.مجدد تقدیم می گردد
با توجه به اینکه طبقه مازاد در سال 90 داراي گزارش بوده لذا سال وقوع از 93 به 90  ***

***تغییر یافت
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*************************
:برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي یکدست ساز به شرح زیر می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 0.98 متر مربع -1
اضافه بناي یکدست ساز در طبقات اول و دوم جمعاً بسطح 1.96 متر مربع -2

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه سوم بسطح 1.98 متر مربع از بابت تبدیل زیر شیروانی  -3
به طبقه و بسطح 1.75 متر مربع مربوط به 1/2 درآمدي که در مجموع بسطح 3.73 متر مربع 

.می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 30.7 متر مربع  -4

کاهش زیر بنا طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 0.01 متر مربع -5
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رحیم یحیایی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث بالکن تجاري به مساحت 61.3 مترمربع با توجه به انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 2708000000 ریال فلذا 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 149270مورخ  97.8.2 به مبلغ 
541600000(پانصد و  چهل و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 61.3  0
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/08/14 1/97/26634 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 
جنب 

ساختمان 
خسرو 
وجدان

1-1-10058-595-1-0-0 17
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در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات جمعاً  بمساحت 35.81 متر مربع مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی بمبلغ 226,051,200(دویست و  بیست و  شش میلیون و  پنجاه و  یک هزار و 
 دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 35.81  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 579,936,000(پانصد و  هفتاد و  نه میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) 
ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 5
 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 244 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي یکواحد تجاري بهمراه بالکن (5 طبقه روي 

پیلوت) در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1058/17 متر مربع صادر 
.گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
توسعه بنا در همکف بمساحت 2/38 متر مربع-1

کاهش مساحت واحد تجاري بمیزان 6/75 متر مربع
توسعه بالکن (خارج از 1/3) بمساحت 61/30 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 50/90 متر -2

مربع بصورت تبدیل مسکونی به تجاري)
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 18/40 متر مربع (هر طبقه 4/60 متر مربع)-3

 توسعانباري در زیرشیروانی بمساحت 2/60 متر مربع-4
احداث راه پله به بام بمساحت 8/16 متر مربع-5

تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند.(عوارض -6
یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه پرداخت گردیده است.)

(تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز 2 واحد تجاري و 5 واحد مسکونی)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/83 متر مربع-7

اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 3/04 متر مربع بدیل احداث انباري بیش از 5 متر -8
مربع

(از این مقدار بمساحت 2/60 متر مربع در قسمت توسعه زیرشیروانی لحاظ گردیده است.)
.ضمناv پروانه مرحله دوم بشماره 316261 در مرحله فونداسیون دریافت نموده اند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است *******
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم خورشید رجبی (وراث مرحوم حقی) موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر احداث بناي تجاري به مساحت 134.62 

مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
1561592000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 111515
مورخ  97.6.12 به مبلغ 312318400(سیصد و  دوازده میلیون و  سیصد و  هجده هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 134.62  0
 

850000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/14 1/97/26636 بدوي بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان 
نرسیده به 
بن بست 

یاس

1-1-10291-942-1-0-0 17
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین که 
در حال حاضر به صورت تعمیرگاه مورد بهره برداري میشود. قدمت بناي احداثی باتوجه به 

.تاریخ نصب کنتور برق سال 87 میباشد
برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه به سطح 134.62 مترمربع بوده و از بابت اعیان احداثی 

:داراي تخلف به شرح ذیل میباشد
احداث بناي تجاري به صورت تعمیرگاه به سطح 60.95 مترمربع با ارتفاع 3 متر -

احداث سایبان به سطح 56.74 مترمربع که در گذشته به صورت کارگاه نقاشی مجزا -
استفاده می شده و راه دسترسی کارگاه از طریق درب کرکره اي به تعمیرگاه بوده و در حال 

.حاضر با تعمیرگاه به صورت یکجا بهره برداري میشود
احداث سرویس بهداشتی به سطح 2.60 مترمربع در محوطه-

محوطه تجاري به سطح 14.33 مترمربع-
.کسري پارکینگ ندارد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970955701286 مورخ 1395/05/16 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد و ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ فنی و تخصصی 
بودن موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید که حسب نظریه کارشناسان رسمی 

دادگستري طی شماره  46053 مورخ 97/03/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، 
اصول فنی و شهرسازي مورد تایید قرار نمی گیرد ، که با ابالغ نظریه کارشناسی به 
مالک و اعتراض وي مراتب به هیات 5 نفره کارشناسان ارجاع و حسب نظریه هیات 
کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 150507 مورخ 97/08/5 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي مورد تایید قرار می گیرد که این 
نظریه با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضه نیز انطباق داشته و مصون از اعتراض باقی 
می ماند لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 119/09 متر مربع 
به مبلغ 1107537000(یک میلیارد و  یکصد و  هفت میلیون و  پانصد و  سی و  هفت 
هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت 

به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 119.09  3
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 1/97/26641 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
روبروي 
مسجد 
 گلسار

1-1-10408-4-1-9-0 17
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان طبقه چهارم که داراي 
پروانه وپایانکارساختمانی بوده حالیه مالک نسبت به افزایش بنا درطبقه مذکور بسطح119.09
مترمربع توسعه بنا زیربنایی که ازاین مقداربسطح70.11مترمربع بصورت تبدیل شیروانی به 

..تراس سرپوشیده اقدام نموده است
الزم بذکراست باتوجه به مدارك پیوستی ارائه شده توسط مالک از مالکین واحدهاي دیگر 

داراي تعهد ورضایت نامه ثبتی جهت توسعه بنا دریافت نموده که به پیوست بوده ونیز داراي 
سوابق گزارش خالف توسط شاکی درواحد محترم خالف وراي تخریب بدوي وتجدید 
نظرکمیسیون ماده صدمیباشد.ضمنآساختمان مذکوربصورت 9واحد مسکونی بوده که 

متقاضی مدعی برمالکیت 6واحد از 9واحد ساختمان مذکور بوده وازسه واحد دیگرداراي 
رضایت نامه ثبتی به پیوست بوده ودرخصوص مسدود نمودن ادامه راه پله به بام باتوجه به 

نقشه معماري موجود درپرونده فنی درهنگام پایانکار ادامه راه پله به بام نداشته وکپی نقشه 
معماري درهنگام صدور پایانکار بپیووست بوده وهمچنان راه ورود به شیروانی بصورت 
نردبان متحرك قابل به دسترسی میباشد.مراتب جهت اصالح راي تجدید نظر وافزایش 

.زیربناي براساس نقشه معماري وصدوردستورمقتضی ارسال میگردد
حالیه باتوجه به راي دیوان عدالت اداري 9509970955701286   *******

مورخ95/05/16 جهت بررسی مجدد و گزارش به روز رسانی و ارسال مجدد به کمیسیون 
****..ماده صد میباشد

17
74

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

21,708,000(بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 6.03  3
 

1200000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1397/08/22 1/97/26644 بدوي خ شهید 
نوروزي 

نبش کوچه 
25

1-1-10372-824-1-0-0 17
75

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 30,300,000(سی میلیون و  سیصد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.25  1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 97,596,000(نود و  هفت میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.22  1.5
 

1200000  , 1387 تبدیل پیلوت به مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی از بخشداري به شماره 
5676 مورخ 86/07/15 به صورت یک طبقه روي همکف ودوباب مغازه با زیر بناي کل 

287.50مترمربع و پروانه اصالحی با شماره فوق الذکر مورخ 86/07/15 با زیربناي 288.57 
مترمربع در دو واحد مسکونی ودوباب مغازه (فاقد بالکن) صادر گردیده وفاقد عدم خالفی و 

پایانکارساختمانی از بخشداري و نیز براساس نامه بخشداري پیوست بشماره 
..97/8029/1/1/3509 مورخ 97/07/10 اصالت پروانه صادره را تائید نمودند

عملیات ساختمانی باتمام رسیده  که مالک بر خالف مفاد پروانه صادره بخشداري اقدام به 
افزایش بنا درهمکف وطبقه اول با توجه سال وقوع احداث بنا براساس فیش برق ارائه شده 

:(واحد هاي مسکونی و دوباب تجاري) به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا درهمکف به سطح 19.61مترمربع-1

 تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی بسطح 54.22 مترمربع-2
توسعه تجاري براي دوباب مغازه بمقدار 6.03مترمربع-3

 افزایش بنا درطبقه اول  بسطح 5.64 مترمربع-4
..رعایت پارکینگ براساس ضوابط بخشداري و سال وقوع میگردد-5

ضمنآ باستناد طرح تفصیلی جاري و  خط پروژه 12مورخ97/08/06 به خیابان14متري جهت 
پخ دوگذر درهمکف بسطح 3.64 مترمربع (از تجاري) و در طبقه اول از اعیان مسکونی 

..بسطح 3.64مترمربع داراي عقب نشینی  میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

17
75

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، برابر نظریه کارشناسی 
شماره 140751 مورخ 97.07.21 در خصوص استحکام بنا ،به موجب نظریه شماره 

67847 مورخ 96.04.12 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ15.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 3,000,000(سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.15  0
 

80000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/12 1/97/26647 تجدید 
نظر

فخب نبش  
خ شهید 
  نوروزي

1-1-10663-64-1-0-0 17
76

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 2,000,000(دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

80000  , 1370 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه به سطح 18.15مترمربع و باقدمت سال 
70 که در حال حاضر بصورت غذاخوري فعالیت داشته و داراي تابلو بابعاد 3*1 میباشد. .یک 

واحد کسري پارکینگ تجاري دارد.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس 
باستناد خط پروژه 1-2 مورخ 95/12/01 به سطح 3.79 ****ملک بروي خط پروژه میباشد
مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد جهت صدور  .مترمربع در تعریض خیابان میباشد

.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

17
76

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
133735مورخ 1397.07.10کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف (به کسر عقب نشینی) را به مبلغ3.260.400 ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 652,080(ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  
هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.82  0
 

800000  , 1362 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/12 1/97/26648 بدوي جاده  
پیربازار - 
روبروي 
پیرمال 

 آهنگري

1-1-10372-585-1-0-0 17
77

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه فاقد بالکن برابر نقشه 
برداري ارائه شده از سوي مالک به مساحت14.82 مترمربع با قدمت سال 62 می باشد. از 

بابت آن سوابقی ارائه نگردید.در زمان بازدید تحت عنوان تعمیرگاه اتومبیل در حال فعالیت 
.میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/05/18 به سطح 4.17 مترمربع در تعریض معبر 

.24 متري واقع گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 298720000(دویست و  نود و  هشت میلیون و  هفتصد و  
بیست هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 18.67  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/08/22 1/97/26655 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام-وح
دت  

احمدیان

1-2-10097-17-1-0-0 17
78

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

ردتخلف 320.28  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال در این بند 

عینا تایید میگردد .

جریمه 100  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/22 1/97/26655 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام-وح
دت  

احمدیان

1-2-10097-17-1-0-0 17
78

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 97,977,600(نود و  هفت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  هفت 
هزار و  ششصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 19.44  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی ،  با توجه به راي کمسیون ماده 5 
مورخ 92/05/06 داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 479  مورخ 92/12/28 به صورت 

4 طبقه روي یک باب مغازه بسطح 25 مترمربع  شامل 4  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 
905.35 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد  و با گزارش 
ذیل به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده و برابر راي کمیسیون محکوم به پرداخت جریمه 

: گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 39.83 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.95مترمربع  -

احداث سایبان بتنی متصل به اعیان و بسطح 25.76 مترمربع احداث بارانداز جداساز فلزي 
.جهت تامین دو باب پارکینگ و بسطح 0.12 مترمربع اضافه بناي پیلوت  می باشد

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 18.67 مترمربع و افزایش  -
 تعداد مغازه از یک به دو باب

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  0.48 مترمربع ( هر طبقه  0.12مترمربع ) -
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 4.89 مترمربع و احداث دو باب انباري در این تراز-

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.49 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 14.44مترمربع (جهت اخذ عوارض درآمدي)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 4 به 8 واحد که مشمول 80.07 مترمربع در هر طبقه  -
 و در مجموع 4 طبقه 320.28 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد می گردد

در هنگام صدور پروانه به سطح  44.56 مترمربع از  تراکم اعطایی استفاده نموده  - 
اند.(تبصره 7)با توجه به اینکه اضافه بنا کمتر از 5 درصد کل زیربنا می باشد حذف می گردد

 .
دو باب کسري پارکینگ تجاري دارند -یک باب کسري پارکینگ تزاحمی (فقط درآمدي ) -
الزم به ذکر است با توجه به تامین 2 پارکینگ در زیر بارانداز  در صورت ابقاي بارانداز ها  -

رعایت 8 باب پارکینگ می گردد و در غیر اینصورت 2 باب کسري پارکینگ مسکونی خواهد 
. داشت

طی بررسی مجدد پرونده ،  با توجه به اینکه اضافه بناي ایشان کمتر از 5 درصد کل زیربناي 
پروانه می باشد ، طبق نظر کارگروه منطقه ، مشمول تبصره 7 نمی گردد و کاهش سطح راه 
پله و افزودن آن به بناي مفید ( بسطح 14.44 مترمربع ) صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي 

. می باشد که بدینوسیله اصالح گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

مساحت 278/3 مترمربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
467544000(چهارصد و  شصت و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 278.3  0.5
 

3360000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/08/26 1/97/26658 بدوي بیستون  
ابتداي چهار 
  راه رشتیان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه توسط متقاضی ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 676 مورخ 91/12/28 به صورت 5 طبقه برروي پیلوت در 20 واحد 
مسکونی و سربندي به صورت شیروانی با زیربناي کل 1911 مترمربع صادر گردیده است. قبالً 

:از بابت تخلفات زیر داراي سوابق در واحد تخلفات و  کمیسیون ماده صد  می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 115.49 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 هرکدام به سطح 115.34 مترمربع و در مجموع به سطح -2

346.02مترمربع
اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 153.34 مترمربع که از این مقدار به سطح 38 مترمربع به -3

.دلیل عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 192.34 مترمربع  که از این مقدار به سطح 77 مترمربع به -4

.دلیل عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
توسعه راه پله تا بام به سطح 11.54 مترمربع-5

 احداث زیر شیروانی به صورت انباري به سطح 6-43.27
احداث انباري اختصاصی زیر راه پله مشاعی به سطح مجموعاً 9.52 مترمربع-7

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 20 به 25 واحد - رعایت حداقل پارکینگ مطابق -8
 .ضوابط صدور پروانه  می گردد

**.جهت تامین و دسترسی به طبقات از 2 راه پله و آسانسور استفاده نموده است**

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. با توجه به بررسی به عمل آمده مشخص  ***
گردید  بسطح 278.30 متر مربع از تراکم اعطایی خارج از 25 درصد استفاده نموده که در 
زمان صدور پرونده به کمیسیون ماده صد اعالم نگردیده است. مراتب جهت صدور دستور 

.تقدیم می گردد
بازگشت به نامه مورخ 97/6/14 دبیرخانه کمییسیون ماده صد در خصوص تراکم  ***

اعطایی زمان پروانه مربوط به عقب نشینی نبوده و زیربناي مازاد بر تراکم مجاز می باشد. 
الزم بذکر است طبق اعالم ضابطه زمان پروانه سطح اشغال مجاز در همکف 35 درصد بوده 
که 55.91 درصد استفاده شده و تراکم مجاز  در طبقات 200 درصد بوده که 258.96 درصد 

 .استفاده شده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه . بمبلغ 688389000(ششصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  
نه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 176.51  3
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/15 1/97/26659 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  - 

  نبوت

1-1-10058-101-1-0-0 17
80

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات مجاز بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 747240000(هفتصد و  چهل و  هفت میلیون و  
دویست و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 287.4  2
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 13 مورخ 
1390/02/01 به صورت 3 طبقه روي پیلوت   شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 382.50 

مترمربع می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وساتمان در حال بهره برداري میباشد 
که مالک تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس 
نقشه بردار داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60%  و عدم رعایت 2 متر حیاط 

:خلوت سراسري بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 46.65 مترمربع بوده و قابل ذکر است با توجه به حذف  -1

.سایبان در همکف داراي بناي خارج سطح اشغال در همکف بسطح 7.50 مترمربع میباشد
.افزایش بنا در طبقه اول بسطح 55.07 مترمربع  میباشد-2

افزایش بنا در طبقه دوم وسوم بسطح 160.5 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 80.25 -3
مترمربع میباشد قابل ذکر است از مقدار افزایش بنا براي هر طبقه(دوم وسوم ) هر کدام 

بسطح 25.57 مترمربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع میباشد
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 169.25 مترمربع میباشد.که قسمتی از این -4

.مقدار بسطح 25.57 مترمربع بصورت احداث کنسول به شارع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 7.26 مترمربع-5

احداث بنا در زیرشیروانی (انباري)بسطح 12.59 مترمربع-6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -7

به بناي مفید درهمکف بسطح 3.49 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.90 متر 
مربع ( هر طبقه 2.30 متر مربع )

شایان ذکر است ساختمان مورد نظر با توجه به عدم اجراي 2 متر حیاط خلوت سراسري و -8
همچنین به دلیل اجرا و عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو  داراي تغییر جانمایی بصورت  بناي 

خارج طول 60% در همکف و طبقات اول تا سوم بسطح 26.76 مترمربع بوده که براي هر 
.طبقه بسطح 6.69 مترمربع میباشد

 .رعایت حداقل تعداد پارکینگ گردیده است
ضمناً با توجه به تاریخ صدور پروانه ساختمانی مشمول تخلف تبصره 7 (تراکم اعطایی) -

نمیگردد.رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی 
است.جهت تعیین مقدار عقب نشینی و مشخص شدن مساحت کنسول غیر مجاز به شارع 

.نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
برابر خط پروژه بشماره 11 مورخ 1396/09/26 ملک مورد نظر داراي عقب نشینی از *****
عرصه واعیان(در همکف وطبقات) بسطح 1.63مترمربع میباشد که قابل ذکر است با توجه به 

مغایرت حدود اربعه اصالحی زمان صدور پروانه و وضع موجود و همچنین انعکاس وضع 

17
80

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



موجود ملک بر روي خط پروژه قدیم مشخص گردید که محاسبات ابعاد پس از عقب نشینی 
در زمان صدور پروانه اشتباه بوده است.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم 

.میگردد
بازگشت به نامه مورخ 97/6/10 کمیسیون ماده صد به استناد نظریه کارشناسی  *****

هیات سه نفره و بر اساس تاریخ شیت هاي آزمایشگاهی سال وقوع تخلف 1390 تعیین می 
.گردد

الزم بذکر است در فرم تحلیل کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید به جاي 10.39 متر  ***
مربع 12.59 متر مربع قید گردیده که اشتباه بوده و بسطح 2.2 متر مربع داراي اضافه 

***.پرداختی می باشد که قابل استرداد است
*** عملیات در مرحله بهره برداري می باشد *** جهت بروز رسانی

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،به موجب نظریه 
شماره149944مورخ97.08.03کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون وتعیین 

سال 1391 بعنوان سال وقوع تخلف ،ارزش سرقفلی مکان موصوف 
رابمبلغ3.701.100.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
740220000(هفتصد و  چهل میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 113.88  0
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/08/15 1/97/26661 بدوي  
گلسار-نب
ش میدان 
باستانی 
  شعار
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی (شرکت سرمایه گذاري مسکن)داراي پروانه بشمار675
مورخ87/12/03بصورت11طبقه روي پیلوت بازیربناي7941.97مترمربع واصالح پروانه 

مورخ91/04/26بازیربنایی8275.05مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده 
حالیه برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد 

:برتراکم بشرح ذیل میباشد
کاهش درزیرزمین بسطح93.29مترمربع و همچنین کاهش بنا در همکف بسطح 1-120.40

مترمربع
تبدیل قسمتی از پیلوت وراه هرو به تجاري بسطح10.30مترمربع -2

افزایش تعداد واحد تجاري درهمکف از 9به 10واحد تجاري و درطبقه اول از11به 12واحد -3
تجاري

کاهش سطح پست برق و رواق درهمکف-4
کاهش درطبقه اول بسطح79.72مترمربع-5

 کاهش درطبقات2-3-4 بسطح65.22مترمربع-6
افزایش بناي تجاري(دفترکار) درطبقات5-11 بسطح68.90مترمربع-7

افزایش درادامه راه پله به بام بسطح21.84مترمربع-8
 افزایش دربالکن تجاري درنیم طبقه همکف واول بسطح17.07مترمربع نموده-9

باتوجه توسعه تجاري وضوابط تجاري متمرکز تعداد 70 واحد پارکینگ مورد نیازبوده -10
که56 واحد موجود بوده و4 واحد داراي سوابق پرداخت درهنگام اصالح پروانه بوده حالیه 10

 . واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگیرد
((الزم به ذکر است که از بابت تبدیل طبقه یازدهم از دفاتر تجاري به کافی ***********

شاپ به متراژ 113.88 مترمربع در یک واحد تجاري داراي کمیسیون ماده صد به شماره 
********** 1/97/27329 مورخ 97/09/24 می باشد.))

الزم به ذکر است که این گزارش به جهت مختومه نمودن پرونده می باشد و هرگونه اضافه  
.بناي احتمالی در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

17
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

12,877,312(دوازده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  سیصد و  دوازده) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.35  2
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 1/97/26662 بدوي بلوار  
دیلمان  

بوستان 16

1-1-10488-21-1-0-0 17
82

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 356923(سیصد و  پنجاه و  شش هزار و  نهصد و  بیست و  
سه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 16.27  0.1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي)بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 111/40 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه یک طبقه با زیربناي 90/62 متر 
مربع که بابت احداث اعیان مسکونی بمساحت 45 متر مربع با قدمت سال 82 داراي رأي 

.کمیسیون طبق صورتجلسه مورخ 1382/07/12 و پرونده در واحد خالف میباشند
توضیح اینکه مالک پس از اخذ رأي کمیسیون بدون مجوز اقدام به توسعه بنا بمساحت 

45/62 متر مربع نموده اند که از این مقدار بمساحت 16/27 متر مربع داخل تراکم و 
.بمساحت 29/35 متر مربع خارج از تراکم میباشد

.سطح اشغال 81/34%  و سطح اشغال مجاز 55% میباشد
همچنین طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 1397/06/03 بمساحت حدوداv 3/85 متر 

.مربع از اعیان در تعریض معبر 6 متري حد شرق و پخ دو گذر قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست بررسی و کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اعاده بنا به حالت 
مسکونی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد. الزم به 

ذکر است باتوجه به اینکه ملک مسکونی تبدیل به تجاري(آرایشگاه زنانه) گردیده، 
مقررات مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها نسبت به اعاده به وضع، 

مراعات گردد. 

تعطیل محل 
تخلف

39.93  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/08/15 1/97/26663 بدوي بلوار قلی  
پور - میدان 
جهاد کوچه 

باران 
ساختمان 

باران

1-2-10702-152-1-6-0 17
83

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی ( سوئیت )، داراي پروانه و پایانکار 
واقع در طبقه همکف می باشد. الزم به ذکر است از مکان فوق به صورت آرایشگاه زنانه مورد 
استفاده قرار گرفته شده است. ضمناً داراي تابلو به ابعاد 1 * 2 متر می باشد.الزم به توضیح 
است ملک فوق داراي مجوز بهره برداري موقت به شماره ش ر - 118702 مورخ 1397/06/20
 ( پیوست ) می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/07/02 و 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات و طبقه مازاد و تبدیل راه پله به بناي مفید و توسعه انباري زیرشیروانی ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 3,883,824,000

(سه میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 408.05  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 1/97/26688 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 163

1-1-10149-43-1-0-0 17
84

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

357,621,600(سیصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  ششصد و  بیست و  یک هزار و  
ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 212.87  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 530 مورخ 1394/12/27 و تمدید پروانه مورخ 
1395/12/17 بصورت ساختمان 5/5  طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 1275/55 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 
اجرایی در حد سفت کاري میباشد که قبالv بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول مجموعاv با 

زیربناي 31/64 متر مربع (هر طبقه 15/82 متر مربع) داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 
.1396/09/28 و پرونده در واحد خالف میباشند

: حالیه وضع وجود طبق نقشه برداري ارائه شده داراي
اضافه بناي مجدد در همکف با احتساب سایبان بتنی (متصل به ساختمان) جهت تأمین -1

پارکینگ بمساحت 62/86 متر مربع
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 1/02 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 50/52 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 39/49 متر مربع (از این مقدار بمیزان 22/65 متر مربع -4

مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي)
احداث طبقه ششم بعنوان طبقه مازاد بمساحت 220/60 متر مربع-5

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 31/85 متر مربع-6
اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی در همکف و طبقات -7

بمساحت 212/87 متر مربع
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/44 متر مربع و در طبقه -8

چهارم بمساحت 1/27 متر مربع
توضیح اینکه تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده و با توجه افزایش عرض درب (طبق نقشه) 

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
(پارك حاشیه اي در زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

بابت موارد مذکور نیزداراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/22615 مورخ 1397/08/01 و 
.پرونده در واحد خالف میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است ********

17
84

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/29 1/97/26693 تجدید 
نظر

جنب  
زمینهاي 

فرهنگیان 
زمینهاي 
 بهزیستی

1-2-10446-23-1-0-0 17
85

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 5,880,000(پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 1.4  1.25
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره  
به شماره 166 مورخ 93/06/04 بصورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم 
و در 9 واحد مسکونی با زیر بناي 1508.90 مترمربع می باشد. ضمناً داراي گواهی عدم خالف 

به شماره 194646 مورخ 1397/05/24 می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 72.23 مترمربع ( قدمت سال 1397 ) -
اضافه بنا در همکف به سطح 0.53 مترمربع ( همزمانساز ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 0.87 مترمربع ( همزمانساز  -
(

درخصوص تامین پارکینگ هاي مسکونی و نیز در خصوص یک واحد مسکونی با زیر بنا  -
:بیش از 180 متر مربع  الزم به توضیح است

براي 9 واحد مسکونی نیاز به 10 پارکینگ می باشد ( 6 واحد به صورت بدون  تزاحم و 2  -
واحد با تزاحم و نیز 2 واحد پارکینگ به صورت دوبل که مختص واحد مسکونی طبقه پنجم 

تامین گردیده ) و براي مغازه ها 2 پارکینگ مورد نیاز بوده که با توجه به تامین یک پارکینگ 
.، درنتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/10/29 مبنی بر 
تخریب مغازه و منتفی شدن کسري پارکینگ می باشد که مالک راساً نسبت به تخریب مغازه 

.ها اقدام نموده است.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  177134400(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  سی و  چهار 
هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.66  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/26698 تجدید 
نظر

استادسرا   
انقالب

1-2-10001-500-1-0-0 17
86

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 254 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 877.61 مترمربع  و پروانه مرحله دوم در حد ستون گذاري همکف 
به شماره 312879 صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله سقف اول و از بابت 

اضافه بنا در همکف به سطح 10.45 مترمربع و اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.45 مترمربع 
.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و پرونده مختومه گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي 

:تخلف ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 27.66 مترمربع ( هر طبقه 13.83 مترمربع  -2

(
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.12 مترمربع  -3

( هر طبقه 0.04 مترمربع )
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، جمعاً به سطح 2.12  -4

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.ضمناً راه پله به بام به سطح 0.33 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ ، فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است)

17
86

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در طبقه مازاد  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5ربرابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  128,310,000(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  ده هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.9  2.5
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/19 1/97/26699 تجدید 
نظر

دیلمان  
بردوم 

تاکسیرانی

1-1-10431-24-1-0-0 17
87

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 78000000(هفتاد و  هشت میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

1560000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 400,000,000(چهارصد میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 62.64  0
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26699 تجدید 
نظر

دیلمان  
بردوم 

تاکسیرانی

1-1-10431-24-1-0-0 17
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 171,249,000(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  
چهل و  نه هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 45.97  2.5
 

1300000  , 1388
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
تبدیل انباري در زیرشیروانی به مسکونی ،  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  214,578,000(دویست و  چهارده میلیون و  پانصد و  

هفتاد و  هشت هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 91.7  1.5
 

1560000  , 1391 تبدیل انباري به مسکونی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی و در مرحله بهره برداري داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 357 مورخ 87/06/10 و گواهی عدم خالف به شماره 88925 مورخ 90/06/07 

میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و گواهی عدم خالف 
:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.63 مترمربع به صورت سایه کنسول بالاستفاده صرفا  -1
 جهت اخذ عوارض درآمدي

اضافه بنا درهمکف به سطح24.13 مترمربع به صورت مسقف نمودن حیاط خلوت و  -2
احداث 3 چشمه سرویس بهداشتی (مشاعی) در آن -باقدمت سال 91

حذف واحد مسکونی در نیم طبقه اول و توسعه بالکن تجاري به سطح 62.64 مترمربع  -3
-باقدمت سال 91

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 12.36 مترمربع -باقدمت سال 88 (ضمن اینکه -4
واحد طبقه اول فاقد اتاق خواب میباشد.)

حذف انباري در زیرشیروانی به سطح 91.70 مترمربع و تبدیل آن به یک واحد مسکونی -5
(طبقه مازاد) به سطح 124.60 مترمربع -باقدمت سال 91

احداث اتاقک آسانسور در بام به سطح 9.48 مترمربع -باقدمت سال 6-91
.با توجه به توسعه بالکن تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد-7

به سطح 25.46 مترمربع مشمول تراکم درآمدي ناشی از افزایش سطح کنسول رو به شارع 
.نسبت به سوابق دارد

 کاهش سطح تجاري 0.89 مترمربع در همکف 
احداث انباري در طبقه پنجم به سطح تقریبی 6 مترمربع که طی بازدید مجدد مسدود 

.گردیده است
.دسترسی به بام از طریق واحد مسکونی طبقه آخر ممکن میباشد

.دسترسی به اتاقک آسانسور از طریق نردبان ممکن میباشد
.فاقد درب ضد حریق میباشد

کاهش واحدهاي تجاري از دو باب به یک باب نسبت به گواهی عدم خالف
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
ماده صد میباشد.مالک اقدام به نصب درب کرکره اي در جلوي راه نفررو نموده است.مغازه به 

سمت حیاط خلوت داراي درب بوده همچنین بالکن تجاري داراي درب مستقل به راه پله 
.مشاعی میباشد

طی بازدید مجدد مالک اقدام به نصب درب دو لنگه در راه نفررو و مسدود نمودن راه تجاري 
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.به حیاط خلوت و راه دسترسی بالکن تجاري به راه پله مشاعی با نصب پنل گچی نموده است
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/04/01 به سطح 1.01 مترمربع از وضع موجود 

.همچنان در تعریض بوده که رعایت آن هنگام نوسازي الزامی میباشد
حالیه درخواست گواهی پایانکار دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور  

.میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص  توسعه تجاري  با ضریب4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

320,006,400(سیصد و  بیست میلیون و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 23.81  4
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/08/19 1/97/26701 بدوي گلسار  
پستک 20
   متري گاز

1-1-10438-19-1-0-0 17
88

در خصوص42.77 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 42.77  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
149943مورخ 97.8.3کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی  تبدیل دو باب مغازه و بالکن به چهار باب ، مکان موصوف را به مبلغ 
2200000000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 440000000
(چهارصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 167.63  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به تایید بازانداز لذا کسري پارکینگ مسکونی به مساحت 100 متر مربع با 
توجه به گزارش کارشناس منتفی اعالم می گردد . 

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

450,676,800(چهارصد و  پنجاه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 44.71  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت بارانداز با ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

431,088,000(چهارصد و  سی و  یک میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.15  2
 

3360000  , 1396 احداث بناي جداساز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  تجاري و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/19 1/97/26701 بدوي گلسار  
پستک 20
   متري گاز

1-1-10438-19-1-0-0 17
88

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,365,033,600(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  
سی و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 141.52  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال  احداث داراي  پروانه ساختمانی احداث بنا مرحله 
اول به شماره  122مورخ 95/12/15 به صورت 5 طبقه روي 2 باب مغازه داراي بالکن  با انباري 
درزیر شیروانی، شامل 9  واحد مسکونی با زیربناي  1666.73مترمربع می باشد که از بابت 

افزایش بنا داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که پرونده در کمیسیون ماده صد 
: در حال بررسی می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 31.03 مترمربع -
 احداث بارانداز جداساز جهت تامین 4 باب پارکینگ بسطح 64.15 مترمربع -
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 23.81 مترمربع -

 توسعه بالکن تجاري بصورت سراسري براي دو باب مغازه بسطح 44.71 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 17.91 مترمربع -

با توجه به تبدیل یک واحد به دو واحد در طبقه اول مشمول ما به التفاوت افزایش واحد  -
بسطح 42.77 مترمربع می گردد . (واحد هاي مسکونی از 9 به 10 واحد افزایش یافته است .)
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 83.24 مترمربع (هر طبقه 20.81 مترمربع ) -

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 0.24 مترمربع  ضمنا بسطح 8.54 مترمربع اضافه بناي -
 . تراکمی بصورت عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد

رعایت 6 باب پارکینگ می گردد و 4 باب کسري پارکینگ مسکونی دارد .الزم به توضیح  -
است که در صورت ابقاي بارانداز جداساز رعایت 4 باب پارکینگ دیگر می گردد و در مجموع 

. 10باب پارکینگ براي واحد هاي مسکونی تامین می گردد
با توجه به پرداخت دو باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، یک باب کسري  -

.پارکینگ دارند
. بسطح 3.31 مترمربع کسري فضاي باز دارند و رعایت فضاي سبز نمی گردد -

*-----------------------------------------------------* 
حال با توجه به ادامه عملیات ساختمانی  و باستناد نقشه برداري ارائه شده و همچنین برابر 

: تصمیم اعضا داراي مغایرت بشرح ذیل می باشد
 افزایش تعداد مغازه از 2 به 4 باب بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین */*

افزایش تعداد بالکن تجاري از 2 به 4 باب بدون تغییر در مساحت کل و نسبت به گزارش  */*
 پیشین

با توجه به پرداخت دو باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، تعداد 2 باب کسري  */*
 . پارکینگ تجاري دارند

با توجه به نقشه برداري ارائه شده ، توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 0.80 مترمربع  */* 
نسبت به گزارش پیشین
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 . سایر تخلفات مورد گواهی می باشد
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت صدور دستورات 

.بعدي بحضور تقدیم میگردد

. درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي نعمت ا.. یکتاپرست 
موافق و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  مبادرت به افزایش بنا در همکف و 

طبقات جمعاً به مساحت 5.29 مترمربع وکاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
در طبقات جمعاً به مساحت 3.64 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 30004800(سی میلیون و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 8.93  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/11 1/97/26707 بدوي رشتیان  
انام گلریز 

دوم 12 
متري

1-2-10090-11-1-0-0 17
89

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 146 مورخ 1396/10/05 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 856.59 مترمربع  صادر گردیده است. و در مرحله  اتمام فونداسیون بدون 
خالف پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 

سفتکاریست و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 
: باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 1.33 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 3.96 مترمربع (هر طبقه 0.99 مترمربع) -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  در طبقات بسطح 3.64 مترمربع (هر طبقه  -
0.91 مترمربع )

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 1.26 مترمربع -
الزم به ذکر است که اضافه بنا هاي مذکور کمتر از 5 درصد می باشد .حالیه تقاضاي گواهی  -

.عدم خالف  را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي اکبر راوش  محرز میباشد با توجه به 

میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 130/10 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 2/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1202124000(یک میلیارد و  

دویست و  دو میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 130.1  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/26710 بدوي گلسار 134
توحید 5

1-1-10196-6-1-0-0 179
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 228 مورخ 
96/12/22به صورت  4طبقه روي پیلوت در 8واحد مسکونی  با زیربناي کل1407.98 

مترمربع  وعدم خالفی بشماره 328690مورخ 97/02/18با زیربناي1407.98 مترمربع صادر 
....گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 
60% برابر نقشه برداراي ونقشه هاي معماري اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح 

:ذیل نمودند
افزایش بنا درهمکف به سطح 26.02مترمربع (بصورت سابه کنسول)-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  26.02مترمربع که جمعآ بسطح 104.08 مترمربع-2
کاهش سطح زیرشیروانی بسطح 1.28مترمربع-3

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-4
..رعایت پارکینگ براي 8واحد مسکونی براساس پروانه صادره میگردد-7

...مشمول نما ومنظر میگردد-8
.کاهش سطح فضاي سبز بمقدار 36.18 مترمربع دارد-9

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

====
...گزارش جهت به روز رسانی و جهت انجام مراحل امور اداري میباشد

179
0

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره154126 مورخ 97.08.10 هیات کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون 

که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 12.374.410.000 ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2474882000(دو میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  
چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 123  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/08/15 1/97/26714 بدوي خ رجائی  
بلوار 

  جدید43

1-2-10100-166-1-0-0 179
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 990,000,000(نهصد و  نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  
439 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  228.8 مترمربع در 3 طبقه روي یک باب مغازه با 

بالکن و در یک واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.  
:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

تبدیل یک باب تجاري به 5 باب تجاري در همکف و توسعه آن بسطح 49.81 متر مربع   -1
بصورت تبدیل پیلوت به تجاري

تبدیل بالکن به یک واحد تجاري مستقل با راه پله مجزا با توسعه تجاري بسطح 29.93  -2
.متر مربع  بصورت مسقف و  بسطح 24.06 متر مربع بصورت تراس روباز می باشد

 تبدیل راه پله به بالکن بسطح 19.2 متر مربع -3
با توجه به احداث تجاري کالً داراي 7 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده که یک واحد  -4

.کسري پارکینگ زمان صدور پروانه پرداخت نموده است
حیاط مشاعی به سه قسمت اختصاصی تفکیک گردیده و هر کدام به یک مغازه اختصاص  -5

.یافته است
ضمناً پروانه صادره بصورت 4 طبقه روي پیلوت بوده که در حال حاضر بصورت یک طبقه  -6
روي مغازه احداث گردیده و طبقات اول ، دوم و سوم حذف شده و احداث نگردیده و تا این 

.مرحله سربندي گردیده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

***
در خصوص تبدیل یک باب تجاري به 5 باب فاقد راي بوده و مساحت آن براي کمیسیون  -1

.اعالم نشده است
داراي تبدیل راه پله مسکونی به راه پله تجاري بسطح 1.68 متر مربع بصورت یکدست  -2

.ساز می باشد

179
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محسن نام نویس موضوع گزارش شهرداري منطقه 
1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 89.53 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 526436400(پانصد و  بیست و  شش 
میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.53  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26729 بدوي بلواردیلمان 
- شهرك 
  امام علی

1-1-10280-74-1-0-0 179
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/239 مورخ  96/12/26 با زیر بناي کل  560 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3  واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 21.68 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 65.04 مترمربع ( هر  -2
طبقه 21.68 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 0.44 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.37 

متر مربع ( هر طبقه 0.79 متر مربع )
 حذف انبار در زیر شیروانی  -4

کاهش راه پله به بام بسطح 0.3 متر مربع -5
.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 177087500(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون 

و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.7  1.25
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/26732 بدوي گلسار خ  
استادمعین 
جنب پل 

فرعی1 بن 
 بست2

1-1-10186-7-1-0-0 179
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 377 مورخ 1394/12/27 و پس از آن داراي اصالح پروانه به 

شماره 329148 مورخ 1396/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
316.87 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 15 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 30 مترمربع ( هر طبقه 15 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

و دوم جمعاً به سطح 0.7 متر مربع ( هر طبقه 0.35 متر مربع )
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 12.43 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

179
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 

ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 155755 مورخ 
97/08/13 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

300.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 60000000(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 26.49  0
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1397/08/19 1/97/26733 تجدید 
نظر

رشتیان  
بلوار 

شهداي 
گمنام 

ابتداي سیاه 
اسطلخ - 
کوچه 66

1-2-10145-516-1-1-0 179
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45000000
(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
اول می باشد. حالیه متقاضی فضاي پارکینگ قطعه 9 متعلق به همین واحد آپارتمان به سطح 
26.49 مترمربع  را تبدیل به یک واحد مغازه با فعالیت شغلی سوپر مارکت نمودند که داراي 1

 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ضمناً سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق 
پیوستی 1389 می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

179
4

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیرآموزشی دائر گردیده ، 
لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نسبت به تعطیلی محل 

آموزشی  راي صادر میگردد

تعطیل محل 
تخلف

170  0
 

1020000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/15 1/97/26764 بدوي خ معلم  
کوچه 

پامچال بن 
بست 

کاکتوس - 
بن بست 

فرعی

1-2-10084-132-1-0-0 179
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، بصورت ساختمان ویالئی در حال بهره برداري  با زیر بناي تقریبی 
170متر مربع که برابر سوابق سیستم سرا داراي اراي گزارش خالف وسوابق وراي کمیسیون 

ماده صد 86/04/02 درخصوص احداث پارکینگ وانباري در محوطه حیاط بوده در حال حاضر 
بصورت دبیرستان غیرانفاعی مورد استفاده قرار میگیرد. .هیچگونه مدارکی در خصوص 

استفاده فضاي آموزشی از سوي مالک ارائه نگردیده ، گزارش مزبور بصورت حدودي بوده 
پس از نقشه برداري وضع موجود ،بازدید از داخل ملک و ارائه سایر مستندات قابل بررسی و 

.اظهارنظر مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي تجاري بصورت بالکن سراسري به مساحت 82/84 متر مربع 

راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1376) بمبلغ 
55,917,000(پنجاه و  پنج میلیون و  نهصد و  هفده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 82.84  3
 

225000  , 1376 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/11/09 1/97/26776 بدوي طالقانی  
 اول معلم

1-2-10053-22-1-1-0 179
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
2 باب کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 22500000(بیست و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 50  2
 

225000  , 1376 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 87.08 
مترمربع و قطعه اول تفکیکی و فاقد بالکن در سند مالکیت که حالیه طی بازدید میدانی یک 

.باب مغازه به انضمام بالکن سراسري در محل موجود می باشد
الزم به ذکر است که در پایانکار صادره به شماره 16244 مورخ 1375/12/26 به مساحت 

25.70 مترمربع بالکن در پایانکار اشاره شده است ولیکن در سند به آن اشاره اي نشده است 
..در نقشه هاي اجرائی در زمان پایانکار نیز بالکن مغازه نشان داده شده است

:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 6.11 مترمربع -1

 توسعه بناي تجاري بصورت بالکن سراسري به مساحت 82.84 مترمربع -2
.راه دسترسی از همکف به بالکن فقط با باالبر تامین شده است

.دو  واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/26776 

مورخ 1397/09/11 و مبنی بر صدور جریمه می باشد و حالیه خالف جدیدي مشاهده نشده 
.است

با توجه به اعتراض مالک نسبت به همزمان ساز بودن توسعه بالکن و عدم محاسبه آن در 
زمان پایانکار  با توجه به بازدید میدانی  و اجراء سقف مغازه بصورت طاق ضربی به نظر می 

رسد که بالکن بصورت همزمان ساز بوده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

179
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 618750000(ششصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 125  1.5
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/15 1/97/26783 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور 

جنب 
 نیروگاه برق

1-1-10345-10-1-0-0 179
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره 157279 مورخ97.08.15 معادل 2,240,000,000(دو 
میلیارد و  دویست و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 263  0
 

3300000  , 1397 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ 
یکقطعه زمین بمساحت 180 مترمربع مشتمل بر یکباب مغازه دو دهنه بسطح45.60 مترمربع 

می باشد که ازبابت اعیان تجاري و مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ داراي سوابق در 
واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و بالمانع شماره 1/33/321903 مورخ 1396/10/20 

.میباشند
توضیح اینکه پس از اخذ بالمانع مذکور مالک بدون مجوز اقدام به احداث سوله تجاري 

بمساحت 158 متر مربع بهمراه بالکن بمساحت 105 متر مربع (بمساحت  52/66 متر مربع در 
حد 1/3 -بمساحت 52/34 متر مربع خارج از 1/3)  با قدمت سال جاري نموده اند که 

عملیات اجرایی در مرحله اتمام اسکلت بوده و بابت آن تا مشخص شدن فعالیت تجاري 
.تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

ضمناv جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 
مورخ 1397/05/18 بمساحت حدوداv 22/65 متر مربع در تعریض معبر 51 متري اصالحی حد 

.جنوب قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند

طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به رعایت عقب نشینی نموده اند و  *******
وضع موجود فاقد عقب نشینی میباشد.(از مساحت سند بمیزان 22/65 متر مربع در تعریض)

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

179
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 2,092,305,600(دو میلیارد و  نود و  دو میلیون و  سیصد و  
پنج هزار و  ششصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 226.44  2.75
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/26 1/97/26784 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  

کوچه همت

1-1-10498-30-1-0-0 179
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 489081600(چهارصد و  هشتاد و  نه میلیون و  هشتاد و  یک 

هزار و  ششصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 72.78  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 520 مورخ 94/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 25 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 5449/78 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

 اجرایی در حد اجراي ستون طبقه دوم میباشد.(بتن ریزي شده)
.ضمناً پروانه فوق یک بار تمدید گردیده است

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 72/78 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 72/78 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم بمساحت 145/56 متر مربع (هر طبقه 72/78 متر مربع)-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول و دوم بمساحت 8/10 متر مربع -4

(هر طبقه 4/05 متر مربع)
توضیح اینکه در خصوص وضعیت پارکینگ پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد واحد ها 

.متعاقباv اظهار نظر میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

179
8

راي بدوي با توجه به اعاده افزایش واحد تایید می گردد .  سایر 50  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/26 1/97/26788 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور گلزاران 
سمت راست 

جنب 
ساختمان 

  نیکو

1-2-10486-36-1-0-0 179
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 3124800(سه میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  
هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 93.  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 7 مورخ 1394/03/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 431.9 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده 

:و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 1.21 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 4.84 مترمربع ( هر طبقه 1.21 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 0.51 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، در نتیجه به سطح 0.42 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 که با توجه به ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ  -
.می باشد

الزم به ذکر است  طبقات دوم و چهارم ازحالت دوبلکس خارج شده و تبدیل به یک واحد  -
مستقل شده، مساحت واحد طبقه دوم به سطح 58.78 مترمربع و مساحت واحد طبقه 

.چهارم به سطح 58.49 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

179
9

در خصوص اعتراض آقاي هادي جعفري نسبت به راي شماره 1.95.18601مورخ 
95.8.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه ضمن نقض راي بدوي  با ملحوظ قرار دادن تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت به بناي 
تجاري به مساحت 445.17 مترمربع به مبلغ 1332556800(یک میلیارد و  سیصد و  
سی و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

نماید.ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 445.17  3
 

1000000  , 1373
 , 1387

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26796 تجدید 
نظر

خمسه بازار  
بعد از کوي 

 حسینی

1-1-10675-17-1-0-0 180
0

در خصوص 4 واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 100 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 150,000,000(یکصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100  1.5
 

1000000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت (ماده 147)ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
چهارباب مغازه بمساحت 434.75 مترمربع که درخصوص 4باب مغازه حدودآ بسطح91.78

مترمربع وبالکن بسطح8.77مترمربع داراي بالمانع از شهرداري بشماره 1/33/19978 مورخ 
83/7/8 میباشد.حالیه باتوجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بناي 

: یکدست ساز وتوسعه جدید بشرح ذیل نموده است
افزایش بنا وتوسعه درمغازه شماره 1 بمساحت280.86مترمربع (توسعه جدید)(کارگاه درب -1

وپنجره آلومینیوم سازي)
احداث بارانداز81.62مترمربع درمحوطه (توسعه جدید)-2

افزیش یکدست ساز درمغازه شماره2 بمقدار1مترمربع(لوازك یدکی ماشین)-3
افزایش یکدست ساز در مغازه شماره 3بسطح0/07مترمربع(نقاشی ماشین)-4

کاهش درمغازه شماره4 بمقدار0/39مترمربع (صافکاري)-5
احداث بالکن براي کارگاه بسطح81.62مترمربع-6

 وداراي4واحدکسري پارکینگ تجاري براي توسعه جدید تجاري وبالکن-7
الزم بذکراست حدودابعاد ومساحت وضع موجود باسند مالکیت مغایرت داشته و وضع 

موجود بیش از سند مالکیت بوده که برابرسند حد متصل به نهر متروکه بوده لذا جهت تعیین 
مقدار دقیق عقب نشینی نیازبه انعکاس ملک بر روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
برداري و استعالم از مراجع ذیصالح میباشد.باستناد خط پروژه 12 مورخ 97/03/12 بسطح 

113.45 مترمربع در تعریض شارع 35 متري قرار دارد که در آن اعیان مغازه ها واقع گردیده 
.است . .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي نادر محمدي نسبت به راي اصداري از کمیسیون تجدیدنظر 
بشماره دادنامه 1.96.21284 مورخ 96.8.13 مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 

رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9709970902800463 مورخ 97.1.22 به این 
کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفادآراي 

اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان 
عدالت اداري شعبه 10 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 

جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 70820 مورخ 97.4.17 فلذا 
اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت 262/43 مترمربع به 

مبلغ 2543270400(دو میلیارد و  پانصد و  چهل و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد 
هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 262.43  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 1/97/26797 رسیدگ
ي 

 مجدد

هاشمی 25
متري  6

متري

1-2-10337-20-1-0-0 180
1

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 61.02 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ102,513,600(یکصد و  دو میلیون و  پانصد و  سیزده هزار و  ششصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 61.02  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 

از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی صادر و 
اعالم می گردد.

ردتخلف 100.89  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 99 مورخ 94/07/12 بصورت 
ساختمان3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 514/01 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده 

.است
توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

 : بصورت
 اضافه بنا درهمکف بمساحت 59/75 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 179/25 مترمربع (هر طبقه 59/75 مترمربع)-2
 توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 0/53 مترمربع -3

اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 14/17 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع 
در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله وتبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/64 مترمربع و در طبقات  -4
3.2.1 بمساحت 7/62 متر مربع (هر طبقه 2/54 متر مربع)

 افزایش واحدها از 3 به 6 واحد مسکونی -5
 و اضافه بناي مجازي بمساحت 33/63 مترمربع بدلیل افزایش تعداد واحد (کد 33)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 61/02 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی-6
.باتوجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

 و عدم رعایت عرض حیاط خلوت
داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/4258 مورخ 1396/07/04 و تجدید نظر بشماره 
1/96/21284 مورخ 1396/08/13 مبنی بر اعاده به وضع سابق (زمان پروانه) و پرونده در 

.واحد خالف میباشند
همچنین طبق رأي دیوان عدالت اداري بشماره 9709970902800463 مورخ 1397/01/22 

.جهت بررسی مجدد به کمیسیون ارسال میگردد
توضیح اینکه طی بررسی بعمل آمده عرض متوسط حیاط خلوت با احتساب دیوار در حد 
جنوب 2/02 متر (حد شرقی 2/03 متر و حد غربی 2/01 متر) بوده و رعایت عرض 2 متري 

.میگردد
همچنین مساحت توسعه زیرشیروانی بمیزان 0/53 متر مربع جزئی از اضافه بناي مازاد بر 5 

.متر مربع انباري در زیرشیروانی میباشد
حالیه متقاضی با توجه به رعایت عرض مجاز حیاط و اصالح نقشه برداري درخواست بررسی 

.مجدد دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علیرضا احمدي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح  مبادرت به افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 
54 مترمربع وکاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً 
به مساحت 7.11 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

331521750(سیصد و  سی و  یک میلیون و  پانصد و  بیست و  یک هزار و  هفتصد و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.11  1.75
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/09/24 1/97/26798 بدوي انتهاي 
رشتیان   8 
متري-52

1-2-10121-2-1-0-0 180
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/339 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.298/93 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1  بمساحت 54 متر مربع (هر طبقه 18 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 9/61 متر مربع-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 7/11 متر مربع -3
(هر طبقه بمساحت 2/37 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد می باشد. عملیات در مرحله بهره  *****

 .برداري بوده و خالف دیگري مشاهده نگردید. مراتب جهت بروز رسانی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970956601110 مورخ 1397/04/02 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري جهت 
بررسی اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي ارجاع می گردد که موجب نظریه هیات 

کارشناسان طی شماره 144102 مورخ 97/7/25 ثبت اتوماسیون شهرداري اصول فنی 
، بهداشتی و همچنین نوع کاربري ، رعایت عقب نشینی ، رعایت ارتفاع ساختمان 

واقع در بلوار انصاري ، کوچه استاد معین ، ساختمان تکاور مورد تایید قرار می گیرد 
که این نظریه با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضه نیز انطباق داشته و مصون از 
اعتراض باقی می ماند لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها راي به 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 
593/1 متر مربع به مبلغ 3985632000(سه میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  پنج میلیون 

و  ششصد و  سی و  دو هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه 
مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل 

رسیدگی می باشد .

جریمه 593.1  2
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1397/09/13 1/97/26800 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
انصاري 

 استاد معین

1-1-10235-46-1-0-0 180
3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 37 مورخ 93/4/31 با زیر بناي کل 922.44 مترمربع در 4.5 طبقه با انباري در زیر 

شیروانی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد. به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول متوسط 5.7  متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 80.14 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 320.56 مترمربع (  -3
هر طبقه بسطح 80.14 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 4.21 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

19.68 متر مربع ( هر طبقه 4.92 متر مربع )

ضمناً در هنگام صدور پروانه در همکف به سطح 3.06 متر مربع و در طبقات بسطح  -5
109.49متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند. ( تبصره 7)

از بابت احداث انباري بزرگتراز 5 متر مربع داراي مابه التفاوت بسطح 7.44 متر مربع  -6
.اضافه بناي تراکمی صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

با توجه به اینکه در طبقات اول الی چهارم، در هر طبقه تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد  -6
افزایش یافته، لذا از بابت مساحت واحد کوچکتر در هر طبقه(  94.13 متر مربع) به کسر 
توسعه بنا در همان طبقه ( 80.13 متر مربع) ، داراي مابه التفاوت 13.99 متر مربع از بابت 

.تخلف افزایش تعداد واحد در هر طبقه می باشد

تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 8 واحد افزایش یافته که 8 واحد پارکینگ تامین  -7
.نموده و ضوابط عرض و تعداد درب پارکینگ رعایت گردیده است

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
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.صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
***عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. *** جهت بروز رسانی 

با توجه به محتویات پرونده و توجها به گزارش شهرداري و احراز تخلف ساختمانی با 
ارجاع امر به هیات کارشناسی پیرامون استحکام بنا حسب نظریه هیات کارشناسان 
طی شماره 155732 مورخ 97/8/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و 

ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی 
و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده 

صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در 
خصوص مساحت 74/48 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 968240(نهصد و  شصت و  

هشت هزار و  دویست و  چهل) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 74.48  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26802 بدوي فاز دوم 
معلم ك 

گلریزان2 
نبش بن 
بست 5

1-2-10344-17-1-0-0 180
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه خالف ساز بر روي عرصه فاقد سند برابر 
فروشنامه حدودا  بسطح 100مترمربع و برابر نقشه وضع موجود بسطح 112.40 مترمربع با 
زیربناي 74.48 مترمربع و مصالح بلوکی و قدمت سال 75  می باشد برابر ضوابط در حد 

تراکم می باشد . برابر خط پروژه 326-13-96/08/03 بسطح حدود 3 مترمربع در تعریض ك 
8 و بن بست 6 متري  قرار دارد  . حالیه تقاضاي پرداخت خالفی را دارند مراتب جهت صدور 

. دستور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض کمیته امداد امام خمینی ( ره ) نسبت به راي شماره 1.97.24021 
مورخ 97.02.25 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به اینکه ساختمان مورد نظر قبالً 
در کاربري غیرمسکونی مورد استفاده قرار می گرفت و در حال حاضر نیز در کاربري 

غیرمسکونی مورد بهره برداري قرار می گیرد و از آنجاییکه تخلف مورد اشاره 
(صندوق قرض الحسنه به مساحت 59.25 مترمربع و آبدارخانه و انبار و سرویس جمعاً 

به مساحت 18.05 مترمربع ) جزئی از ساختمان اصلی است و غیرقابل تفکیک می 
باشد و با توجه به اینکه صحت تخلف احراز نگردیده، اعتراض معترض را وارد دانسته، 

ضمن  نقض راي بدوي صدراالشاره، حکم به ابقاء اقدامات مذکور صادر می گردد.

ردتخلف 77.3  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/08/19 1/97/26805 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 

بلوار نماز 
کمیته امداد 
امام خمینی 

(ره)

1-1-10548-1-1-0-0 180
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 343 مورخ 1375/09/22 و عدم خالف بشماره 
11311 مورخ 1380/10/15 همچنین گواهی پایانکار بشماره 11310 مورخ 1380/10/15 بصورت 

یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و واول) بصورت ورزشی با زیربناي 992 متر مربع صادر 
گردیده است. وداراي پایانکا ر توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده بدون مجوزاقدام به 

تعمیرات اساسی بصورت تخریب قسمتی از دیوار پیرامونی در همکف و تیغه گذاري با راه 
ورود مجزا بمساحت حدوداv 59/25 متر مربع بصورت صندوق قرض الحسنه  همچنین در زیر 

پله اقدام به احداث  آبدارخانه  ،  انبار و سرویس بهداشتی بسطح حدوداv 18/05 مترمربع 
.نموده اند

توضیح اینکه کل ملک بصورت کمیته امداد منطقه 3 رشت مورد بهره برداري قرار میگیرد و 
.مساحت عرصه طبق اسناد مالکیت (قطعات 20 و 21) 496  متر مربع میباشند

حالیه کمیته امداد طی نامه اي درخواست تغییر کاربري ملک مذکور از ورزشی به اداري را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

180
5

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 87891 

مورخ 97/5/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 

ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
115/08 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 748020(هفتصد و  چهل و  هشت هزار و 

 بیست)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 115.08  0.1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/26854 بدوي خ شهید 
نوروزي 

کوچه سوم

1-1-10637-15-1-0-0 180
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ 
یکبابخانه ویالیی بهمراه انباري با قدمت حدود 23 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1374) و 

بمساحت عرصه 202/28 متر مربع که بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده
توضیح اینکه طبق نقشه برداري ارائه شده زیربناي مسکونی 107/96 متر مربع و انباري 
7/12 متر مربع میباشد که جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط 

پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
12 مورخ 1397/08/14 بمساحت حدوداv 17/74 متر مربع در تعریض معبر 12 متري اصالحی 

قرار دارد.(اعیان در تعریض نمیباشد.)
.سطح اشغال 56/89% و کسري پارکینگ ندارند
(کل زیربنا داخل تراکم-سطح اشغال مجاز %60)

.حالیه متقاضی با توجه به تصمیم کمیسیون درخواست بررسی و گزارش دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

180
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه  تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 965,328,000(نهصد و  شصت و  پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر 

به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري 
منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 143.65  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/18 1/97/26855 بدوي بیستون -  
کوچه 

صفاري - 
پامچال -بن 

کاکتوس

1-2-10084-148-1-0-0 180
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/214 مورخ 1396/12/13  و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 718.40 مترمربع صادر 
شده  و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 

:60%  و به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  27.80 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.80 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 27.80 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 27.80 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 27.80 مترمربع-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت 4.59 مترمربع-6

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش ان به بناي مفید در همکف و طبقات به -7
مساحت 4.65 مترمربع .( همکف به مساحت 1.05 مترمربع و طبقات به مساحت 3.60 

 مترمربع .( هر طبقه 0.90 مترمربع .))
.درب سواره رو نصب نشده است و اظهار نظر در مورد پارکینگ ها متعاقبا اعالم می گردد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

180
7

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 50  0
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/17 1/97/26857 بدوي خ شهید 
نوروزي- 

کوچه سوم

1-1-10648-44-1-0-0 180
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، به صورت انبار تجاري به سطح 98.33 مترمربع با پوشش %100 
که بدون مجوز احداث گردیده و داراي اسکلت بتنی بوده و قدمت آن حدود 3 سال می 
باشد. ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  برابر اظهار نظر واحد نقشه 

واقع شده و  T-R111 برداري ملک مورد نظر فاقد سند رسمی می باشد ، کاربري آن در پهنه
  .فاقد طراحی معبر می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/06/20 مبنی بر 
.جزاي نقدي می باشد

*****************************************
الزم به توضیح است با توجه به درخواست کتبی مالک به شماره اتوماسیون 122798 مورخ 

: 1398/07/11 گزارش اصالحی به شرح ذیل می باشد
با توجه به اینکه مساحت عرصه قبلی 98.33 مترمربع اعالم گردیده بود ، حالیه به استناد 

نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی عرصه جدید 428.61 مترمربع می باشد  و با توجه به 
.تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ منتفی می باشد
.مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

180
8

نظربه اینکه درشرح راي شماره 26360مورخ 1397.08.01راي بدوي شماره 24358 
مورخ 1397.03.29   عینا تایید گردیده در حالیکه محاسبه مبلغ جریمه سهواvبه تومان 
صورت گرفته ، لذا با اعالم اینکه مبلغ جریمه 2.108.800.000 ریال میباشد، بدینوسیله 
اصالح میگردد.بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع میباشد.

جریمه 131.8  0
 

1020000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/15 1/97/26863 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار شهید 
کوچکی 

سمت چپ

1-2-10337-204-1-0-0 180
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي و برابر نقشه 
برداري ارائه شده عرصه به سطح 131.80 مترمربع مشتمل بر کارواش می باشد . کارواش 

مذکور با اعیان  بسطح 34.18 مترمربع که برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب 
بنا گردیده بود  در محل توسط عوامل شهرداري تخریب شد حال  مالک با توجه به اعتراض 
به دیوان عدالت اداري مجددا بناي مذکور را احداث نموده است . حالیه تقاضاي  پرداخت 
خالفی  را دارند . بسطح 97.62 مترمربع فضاي باز تجاري دارد و با توجه به امکان تامین 

پارکینگ در فضاي باز کسري پارکینگ تعلق نمی گیرد . با توجه به کاربري ملک  کال خارج 
   از تراکم می باشد . برابر خط پروژه 4-1 مورخ 95/11/23 ملک فوق فاقد عقب نشینی است

. 
پس از گزارش فوق راي بدوي مبنی بر جریمه از کمیسیون ماده صد صادر گردیده است 

.حالیه وکیل مالک مستنداتی ارائه نموده که قبل از تخریب ،  ملک بصورت کارواش با قدمت 
سال 1388 موجود بوده و در آن زمان نیز بدون مجوز بوده است و در سال 1391 نیز پروانه 
کسب از اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل با فعالیت (شستشوي اتومبیل) دریافت نموده 

..است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

180
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه 
ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از محل، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه 
به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي که براي متراژ 2481.1 مترمربع صادر گردیده 

بود و براساس گزارش جدید شهرداري مورخ 96/11/02 متراژ تخلف از 2481.1 به 
1922.25 مترمربع کاهش یافته است، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي زیرزمین الی طبقات،تبدیل 

پیلوت به مسکونی،احداث یک طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
17251963200(هفده میلیارد و  دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  نهصد و  شصت و  

سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1716.49  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/26 1/97/26865 تجدید 
نظر

گلسار  
جنب پمپ 

بنزین 
گلسار نبش 
خیابان نواب

1-1-10218-4-1-0-0 181
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث سه باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 

ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 262990 مورخ 
96/12/24 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

26.152.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 

نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 5,230,400,000(پنج میلیارد و  دویست و  

سی میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 130.76  3
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/26865 تجدید 
نظر

گلسار  
جنب پمپ 

بنزین 
گلسار نبش 
خیابان نواب

1-1-10218-4-1-0-0 181
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري سه قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  ساختمان در حال احداث  می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
به شماره 4 به تاریخ 94/02/13به صورت 6 طبقه بر روي همکف و زیر زمین جهت تامین 
پارکینگ و در 12 واحد مسکونی با زیر بناي کل  1536.28 مترمربع  صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. قبالً با توجه به سوابق داراي راي بدوي 

مورخ  95/11/26 مبنی بر تخریب بوده است که با توجه به اشتباهاتی در گزارش کارشناسی 
قبلی، گزارش اصالحی به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده به شرح زیر تقدیم می 

:گردد
اضافه بنا در زیر زمین به سطح 214.07 متر مربع  ( پوشش زیر زمین به صورت 100% ) که  -1

.از این مقدار بسطح 15.08 متر مربع بصورت احداث باالبر جهت خودرو می باشد
  اضافه بنا در همکف به سطح 103.26 مترمربع -2

احداث 3 باب مغازه فاقد بالکن در همکف جمعاً بسطح 130.76 متر مربع بصورت  تبدیل  -3
بخشی از  پیلوت به تجاري

احداث یک واحد سوئیت در همکف به سطح 67.82 متر مربع بصورت   تبدیل بخشی از  -4
 پیلوت به مسکونی

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 169.27 متر مربع -5
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 171.31 متر مربع که از این مقدار به سطح 0.83 متر مربع  -6

.به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم الی ششم جمعاً بسطح 709.84 متر مربع ( هر طبقه بسطح  -7
177.46 متر مربع) که از این مقدار بسطح 6.97 متر مربع در هر طبقه به صورت احداث 

.کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
حذف انبار زیر شیروانی واحداث یک طبقه مازاد بصورت زیر شیروانی به کسر پله فرار  -8

بسطح 273.94 متر مربع
 کاهش زیر شیروانی بسطح 31.78 متر مربع -9

تعداد واحد ها در هر یک از طبقات اول الی ششم از 2 واحد  مسکونی به 3 واحد  -10
مسکونی افزایش یافته است که با توجه به اینکه مساحت واحد کوچکتر  از مساحت توسعه 
بنا در هریک از طبقات فوق کمتر است لذا مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی نمی 

گردد
داراي 20 واحد مسکونی در طبقات و یک واحد سوئیت در همکف بوده که رعایت 21  -11

واحد پارکینگ بصورت 14 واحد در زیر زمین و 7 واحد در همکف گردیده و داراي 3 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري جهت 3 باب تجاري می باشد

احداث انباري در زیر راه پله طبقه اول بسطح 6.98 متر مربع -12

181
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در نقشه هاي زمان پروانه  جهت تردد خودرو از زیر زمین به همکف داراي رمپ بوده که  -13
.اقدام به حذف رمپ و احداث باالبر نموده است

.ضمناً در هنگام صدور پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده است
.تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سید محمد عادلی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 3.6 

مترمربع، و در طبقات اول و دوم جمعاً به مساحت 15.38مترمربع، کاهش سطح راه پله 
و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.43 مترمربع و در طبقات جمعاً به 

مساحت 1.24 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4416750
(چهار میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 22.65  1.5
 

130000  , 1375 تبدیل غیر مجاز 1397/10/15 1/97/26870 بدوي طالقانی   
احساندوس

ت

1-2-10371-32-1-0-0 181
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 408 مورخ 
73/12/08 و پایانکار به شماره 18086 مورخ 75/11/25 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2
 واحد مسکونی و بازیربناي 231 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:بر خالف مدلول پروانه و پایانکار صادره داراي اضافه بناي همزمانساز به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.60 مترمربع-1
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.43 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات به سطح 15.38 مترمربع (هر طبقه 7.69 مترمربع) -3
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات به سطح 1.24 مترمربع (هر طبقه  -4

0.62 مترمربع)
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

: همچنین مالک پس از اخذ پایانکار در سال 77 اقدام به
احداث اتاق تاسیسات و سرویس بهداشتی مشاعی در حیاط به سطح 3.28 و 2.33 -5

مترمربع
تبدیل پیلوت به سوئیت در همکف به سطح 47.24 مترمربع-6

احداث حمام اختصاصی منضم به سوئیت در حیاط به سطح 5.10 مترمربع-7
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/04/05 به سطح 4.30 مترمربع در تعریض معبر 6 

.متري واقع گردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار اصالحی جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

.تقدیم میگردد

181
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید و توسعه زیرشیروانی ، منطبق با موازین قانونی 

اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 2104032000(دو میلیارد و  یکصد و  چهار 
میلیون و  سی و  دو هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 250.48  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26876 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
بلوار ش 
 انصاري

1-1-10241-53-1-0-0 181
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي ، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 133.2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 109 مورخ 1396/08/15 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 809.04 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 34.83   مترمربع و حذف سایبان به سطح 
15.81 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه 

 .مرحله دوم به شماره 320946 مورخ 1396/11/14 صادر گردیده است
حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 2.94 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 223.92 مترمربع ( هر طبقه 55.98  -
مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 19.38 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 4.24 متر مربع ( هر طبقه 1.06 متر مربع )
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 8 که با توجه به ضوابط تامین پارکینگ گردیده  -

.است
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات اول تا چهارم از 1 به 2 افزایش -

یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 89.28 مترمربع بوده و مقدار 55.98 مترمربع اضافه 
بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 33.3 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در 

.فرم تحلیل لحاظ می گردد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/07/19 و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

181
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مرتضی حسن زاده اعضاي کمیسیون با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در آن و با درنظر 

گرفتن موارد نقض شعبه محترم 31 دیوان عدالت اداري  مبنی بر ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی و اعالم سال وقوع تخلف،  و وصول نظریه 
کاشناس رسمی دادگستري به شماره 246991 مورخ 96.12.06 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر اینکه زمان وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا در همکف و 
طبقات و نیز احداث طبقه مازاد بر تراکم ( طبقه چهارم ) سال 1392 می باشد، لذا 

اعضاء کمیسیون متفقاً رأي شماره  1.94.14029 مورخ  94.07.18 را مورد تأیید و 
مطابق موازین قانونی دانسته عیناً آن را تأیید و استوار می نمایند. رأي صادره قطعی و 

الزم االجراست.

جریمه 307.88  1
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/10 1/97/26880 رسیدگ
ي 

 مجدد

اسماعیل  
آباد(کوي 
امام رضا) 
نرسیده به 

مدرسه 
 اصغرنیا

1-1-10260-44-1-0-0 181
3

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداري در خصوص این بخش اظهار نظري ننموده است 
رأي شماره  1.94.14029 مورخ  94.07.18 مبنی بر پرداخت جریمه به مبلغ 

1،531،958،400 ریال به قوت خود باقیست.

جریمه 202.64  2.25
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 768 مورخ 
1391/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی با زیربناي 578.84 متر 

: مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد و بابت
اضافه بنا در همکف به سطح 62.68 متر مربع -1

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 38.27 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 188.04 متر مربع ( هر طبقه 62.68 متر  -3

مربع )
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 202.64 متر مربع به صورت احداث یک طبقه مازاد -4

 احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 55.36 متر مربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 0.45 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.35 

متر مربع ( هر طبقه 0.45 متر مربع )
 .الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از خارج حد 25 % استفاده ننموده اند

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1394/07/18 و پرونده در واحد تخلفات (بابت تبدیل 
.پیلوت به تجاري رأي به اعاده به وضع سابق و بابت باقی موارد محکوم به جریمه) میباشند

توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده درخصوص واحد هاي تجاري رأي کمیسیون اجرا 
.نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

181
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 945705600(نهصد و  چهل و  پنج میلیون و  هفتصد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 140.73  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/26883 تجدید 
نظر

خیابان 
میرابوالقاسم
ي - بوستان 

13 

1-1-10485-17-1-0-0 181
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی مرحله 
اول به شماره  50 مورخ 1396/06/05 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  
انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 587.77 مترمربع صادر شده  ، حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% و به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  34.74 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.74 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 34.74 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 34.74 مترمربع -4

 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله  و آسانسور ) به مساحت 2.98 مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7

 در طبقات به مساحت  1.77 مترمربع .( هر طبقه 0.59 مترمربع )
.درب سواره رو فعال نصب نشده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

181
4

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 79.6 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/09/11 1/97/26897 بدوي خ سعدي  
کوچه 

هجدهم بن 
بست 17 
شهریور

1-2-10309-14-1-0-0 181
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول تجاري - مسکونی  بشماره 
181-1395/12/28  بصورت 3 طبقه روي پیلوت و یک باب مغازه در2  واحد مسکونی و 

انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 442.11 مترمربع می باشد. در مرحله اجراي فنداسیون 
(اتمام بتن ریزي )ومیلگرد گذاري  ستون هاي  همکف با اضافه بناي 11 مترمربع داراي سوابق 

در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند و در مرحله 
:  سفتکاري داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.76 مترمربع همچنین ضمن کاهش سطح  -1
 تجاري افزایش واحد هاي تجاري از یک به دو باب

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 11.22 مترمربع (هر طبقه 3.74 مترمربع) -2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 6.91 مترمربع ضمنا سطح 0.24 مترمربع مازاد بر تراکم  -3

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.28 مترمربع و در  -4

طبقات بسطح 12.15 مترمربع (هر طبقه 4.05 مترمربع )
 . یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد -5

. رعایت پارکینگ مسکونی می گردد -6
.با توجه به ارتفاع 2 متر رعایت نفررو در حد شمال می گردد -7

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -8
*******************************

حالیه عملیات ساختمانی  به اتمام  رسیده است و مالک مبادرت به افزایش واحد از 2 به سه 
واحد نموده که مشمول 79.60 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد می گردد . رعایت پارکینگ 

.مسکونی گردیده است . مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف و دستور تقدیم می گردد

181
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي بدوي ، 
به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 62.33 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  
701212(هفتصد و  یک هزار و  دویست و  دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.33  0.1
 

112500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 1/97/26902 تجدید 
نظر

خمسه با زار 
امام حسین  

بن بست  
بی  نا م

1-1-10339-17-1-0-0 181
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي سایبان ، به مبلغ  1,375,000(یک میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.5  0.5
 

220000  , 1379 احداث بناي جداساز 1397/08/26 1/97/26902 تجدید 
نظر

خمسه با زار 
امام حسین  

بن بست  
بی  نا م

1-1-10339-17-1-0-0 181
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  3,179,250
(سه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 18.84  1.5
 

112500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی برابر سند ارائه شده به سطح 
عرصه 104.57 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی در همکف برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده به سطح 81.17 مترمربع ( 62.33 مترمربع در حد تراکم و به سطح 18.84 
مترمربع خارج تراکم ) و سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ در حیاط به سطح 12.5 مترمربع 

مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان بلوکی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 
1379 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/06/14 به سطح 0.68 مترمربع از حد 
جنوب در تعریض بن بست 6 متري می باشد.  مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد 

.مورخ 1397/05/23 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به تاریخ  97.08.29 پرونده تخلف ساختمانی آقاي رحیم یحیایی و شرکا در دستور 

کار قرار گرفت ؛ مالحظه می گردد حسب مرقومه شهرداري منطقه 1 رشت به شماره 
162944 مورخ 97.08.26 مبنی بر اصالح راي به دلیل اینکه مبلغ جریمه صادر شده 

مربوط به بند 3 راي شماره26634/97/1 مورخ 14/08/97 با در نظر گرفتن ارزش 
معامالتی و ضریب k اشتباه قید گردیده بود، به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال اصالح می گردد؛ راي اولیه با در نظر گرفتن مفاد راي اصالحی 

داراي اعتبار و قابلیت اجرا دارد.  

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/29 1/97/26904 اصالح
ي 

بدوي

گلسار بلوار  
دیلمان 
جنب 

ساختمان 
خسرو 
وجدان

1-1-10058-595-1-0-0 181
7

در خصوص بند 1  مفاد راي بدوي صحیحاً اصدار یافته از موارد اصالحی نمی باشد. جریمه 61.3  2
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

در خصوص بند 2  مفاد راي بدوي صحیحاً اصدار یافته از موارد اصالحی نمی باشد. جریمه 35.81  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص بند 4  مفاد راي بدوي صحیحاً اصدار یافته از موارد اصالحی نمی باشد. جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/29 1/97/26904 اصالح
ي بدو

گلسار بلوار  
دیلمان جن

1-1-10058-595-1-0-0 181
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 244 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي یکواحد تجاري بهمراه بالکن (5 طبقه روي 

پیلوت) در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1058/17 متر مربع صادر 
.گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
توسعه بنا در همکف بمساحت 2/38 متر مربع-1

کاهش مساحت واحد تجاري بمیزان 6/75 متر مربع
توسعه بالکن (خارج از 1/3) بمساحت 61/30 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 50/90 متر -2

مربع بصورت تبدیل مسکونی به تجاري)
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 18/40 متر مربع (هر طبقه 4/60 متر مربع)-3

 توسعانباري در زیرشیروانی بمساحت 2/60 متر مربع-4
احداث راه پله به بام بمساحت 8/16 متر مربع-5

تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند.(عوارض -6
یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه پرداخت گردیده است.)

(تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز 2 واحد تجاري و 5 واحد مسکونی)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/83 متر مربع-7

اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 3/04 متر مربع بدیل احداث انباري بیش از 5 متر -8
مربع

(از این مقدار بمساحت 2/60 متر مربع در قسمت توسعه زیرشیروانی لحاظ گردیده است.)
.ضمناv پروانه مرحله دوم بشماره 316261 در مرحله فونداسیون دریافت نموده اند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است *******

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
160421 مورخ 97.8.21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 43470000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 8694000(هشت میلیون و  ششصد و  نود و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.72  0
 

219375  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/29 1/97/26906 بدوي خ ولیعصر - 
خ عرفان 

بعد از 
شرکت 

دهکده سبز 
پوش

1-1-10397-948-1-0-0 181
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک باب مغازه 
نسقی فاقد بالکن باقدمت سال 82 بوده که از بابت آن بالمانعی ارائه نگردید.برابر نقشه 

.برداري ارائه شده مساحت آن 13.72 مترمربع میباشد
داراي فعالیت شغلی به صورت کلیدسازي میباشد.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز 

***به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
.به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/11/01 فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-78673-97 مورخ 97/04/28 کمیسیون ماده صد 
.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/29 1/97/26907 تجدید 
نظر

علی آباد 13
  آبان

1-2-10171-8-1-0-0 181
9

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،  ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 160432مورخ 97.8.21کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ دومیلیاردو دویست میلیون 
ریال  ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 

ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 440000000(چهارصد و  
چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.46  0
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 42,837,000(چهل و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت 
هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 32.26  1.5
 

700000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 57,071,000(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتاد و  یک هزار )  
ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 36.82  0.5
 

3100000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/08/29 1/97/26907 تجدید 
نظر

علی آباد 13
  آبان

1-2-10171-8-1-0-0 181
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  463 
مورخ  92/12/28 با زیر بناي کل  273.21 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 2 
واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري  می باشد.  به 
استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه  داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد

کاهش در همکف و طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 0.96 متر مربع -1
احداث دو باب تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت  تجاري بسطح 31.46 متر مربع -2
اضافه بناي ناشی از کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  0.57 متر  -3

مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً بسطح 1.92 متر مربع ( هر طبقه 0.96 متر مربع)
انباري بصورت زیر شیروانی اجرا نگردیده و بصورت دو شیب مجزا بوده و به شکل یک   -4

.طبقه مازاد بسطح 29.77 متر مربع اجرا گردیده است
راه پله به بام بسطح 7.07 متر مربع کاهش یافته است -5

در هنگام صدور پروانه به سطح 36.82 متر مربع در همکف و طبقات از تراکم اعطایی  -6
استفاده نموده اند ( تبصره 7)

داراي 3 واحد کسري پارکینگ از نوع تجاري بوده که دو واحد مر بوط به مغازه ها و یک  -7
.واحد مربوط به مسکونی می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
پیلوت به تجاري و افزایش تعداد مغازه ها و توسعه بالکن تجاري ، به موجب نظریه 

شماره 158430 مورخ 97.08.19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ14.728.350.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2945670000(دو میلیارد و  نهصد و  چهل و  پنج 
میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 214.83  0
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 1/97/26910 رسیدگ
ي 

 مجدد

خ معلم  
-ماقبل 
چهارراه 
علی اباد 

جنب 
الستیک 
 فروشی

1-2-10222-67-1-0-0 182
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 1,082,417,700(یک میلیارد و  هشتاد و  دو میلیون و  چهارصد 
و  هفده هزار و  هفتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 396.49  1.75
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي رأي کمیسیون ماده 5 و  پروانه تجاري - 
مسکونی به شماره 362مورخ 90/10/18 به صورت 5 طبقه روي مغازه شامل 10 واحد مسکونی 

و 3 باب تجاري داراي بالکن در حد 1/3 کالً با زیربناي 1702.22 مترمربع می باشد که تا 
کنون عدم خالف دریافت ننموده و در مرحله سفتکاري داراي سابقه گزارش تخلف بوده  که 

داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع و اعاده به وضع پروانه  می باشد. پس از آن 
پرونده به دیوان عدالت اداري ارجاع گردید و با توجه به آخرین راي کمیسیون رسیدگی 

مجدد ماده صد بشماره راي 1/97/26910-97/08/26 منجر به صدور راي جریمه بر اساس 
: گزارش ذیل گردیده است

کاهش بنا در زیرزمین به سطح 3.48 مترمربع (با پوشش 100% طبق پروانه صادره) - 
 اضافه بنا در همکف بسطح 34.76 مترمربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 7.73 مترمربع -
توسعه بناي تجاري در همکف ( بصورت تبدیل پیلوت به تجاري ) با توجه به  افزایش تعداد  -

 مغازه از 3 به 4 باب - بسطح 102.99 مترمربع
با توجه به پروانه صادره  و ضابطه تجاري نواري  ، براي تجاري ها نیاز به 3 واحد و براي 10  -

. واحد مسکونی نیاز به 6 واحد پارکینگ می باشد که در زیرزمین تامین شده است
توسعه بالکن تجاري بسطح 111.84 مترمربع که از این مقدار بسطح بسطح 13.12 مترمربع  -
تبدیل فضاي راه پله به بالکن تجاري و مابقی بسطح 98.72 مترمربع اضافه بنا خارج از 1/3 

.  می باشد
اضافه بنا در طبقات 2الی6 جمعاً به سطح  309.15 مترمربع ( هر طبقه  61.83 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم تا ششم جمعا بسطح  -
44.85 مترمربع (هر طبقه 8.97 مترمربع )

کاهش سطح کنسول در طبقات دوم تا ششم بسطح 4.15 مترمربع (هر کدام 0.83   -
مترمربع )ضمنا در کنسول طبقه اول فضاي غیرقابل استفاده دارد که در محاسبات لحاظ 

 نشده است
کاهش سطح راه پله به بام 1.90مترمربع -

ضمناً با توجه به عدم اجراي رمپ تا این مرحله ، پس از تکمیل پارکینگ جانمایی می  -
.گردد

.با توجه به زمان صدور پروانه مشمول تبصره 7 نمی گردد -
. رعایت ضوابط ایمنی بعد از تکمیل ساختمان الزامیست -

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و متقاضی  درخواست بروز رسانی گزارش فوق و 
صدور گواهی عدم خالف بر اساس راي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 

182
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 288,000,000(دویست و  هشتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 100  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/29 1/97/26915 تجدید 
نظر

ب ش  
انصاري خ 
امام رضا - 
س مادر 4

-ج مدرسه 
اصغرنیا

1-1-10260-38-1-0-0 182
1

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
158417 مورخ97.08.19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ965.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 193000000(یکصد و  نود و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 48.24  0
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
انباري در محوطه حیاط خلوت بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 3,822,000(سه میلیون و  هشتصد و  بیست و 
 دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 3.64  1.5
 

700000  , 1391 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی  داراي پروانه ساختمانی به شماره  599 مورخ 
86/9/26  و پایانکار به شماره 77890 مورخ 88/1/23 بصورت 3/5 طبقه می باشد. پس از 
آن مالک به قدمت سال 1391 به استناد تاریخ نصب کنتور مغازه اقدام به تغییرات نموده که 

:به استناد نقشه معماري ارائه شده به شرح زیر می باشد
احداث 3 باب انباري در محوطه حیاط خلوت بسطح 3.64 متر مربع -1

احداث 3 باب مغازه در همکف بسطح 48.24 متر مربع که از این مقدار بسطح 36.31 متر  -2
مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري و بسطح 6.08 متر مربع استفاده از سایه کنسول و 

.بسطح 5.85 متر مربع احداث قسمتی از مغازه در همکف می باشد
از بابت 3 باب مغازه با توجه به ضوابط سال 1391 داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري  -3

.می باشد
با توجه به تبدیل پیلوت به تجاري ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ از نوع تجاري جهت  -4

.واحد هاي مسکونی می باشد
.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدوردستور تقدیم می گردد

با توجه به اصالح نقشه معماري یک واحد پارکینگ تامین گردیده و داراي یک واحد  ***
کسري پارکینگ بوده که در راي صادره کمیسیون ماده صد جریمه یک واحد پارکینگ اضافه 

. می باشد

182
1

با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري-صنعتی-اداري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط 

شهرسازي  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 4 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 23,788,800(بیست و  سه 

میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 1.77  4
 

3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1397/08/29 1/97/26916 بدوي خیابان  
شهید 

رجائی-  
جنب پیتزا 

حاتم- 
خیابان  24
متري - بعد 

از نجاري 
 بارانک

1-2-10238-10-1-0-0 182
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2363760000(دو میلیارد و  سیصد و  شصت و  سه میلیون و  هفتصد 
و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 234.5  3
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
158412 مورخ 97.08.19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.750.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 350000000(سیصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 21.85  0
 

3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1397/08/29 1/97/26916 بدوي خیابان  
شهید 

رجائی-  
جنب پیتزا 

حاتم- 
خیابان  24
متري - بعد 

از نجاري 
 بارانک

1-2-10238-10-1-0-0 182
2

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

جریمه 63.94  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
106,411,200(یکصد و  شش میلیون و  چهارصد و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 63.34  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان تجاري مسکونی در مرحله نازك کاري که داراي 
پروانه تجاري مسکونی به شماره 540 مورخ 1394/12/27 و به صورت 2 طبقه در دو  واحد 

مسکونی بر روي یکباب مغازه بالکن دار و به مساحت کلی 363.42 مترمربع صادر شده است 
که داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 8 مورخ 1394/06/17 و تحت عنوان : احداث 

ساختمان مسکونی 2 طبقه بر روي یکباب مغازه تجاري به مساحت 18 مترمربع و بالکن در 
حد یک سوم ( 2 طبقه بر روي پیلوت) با رعایت سطح اشغال درخواستی در حد 60% طول 
پالك و احداث بنا در ضلع جنوب غربی همباد با پالك مجاور و تامین پارکینگ بالمانع می 

.باشد
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 19.21 مترمربع -1
. توسعه تجاري مغازه اخذ شده در پروانه در همکف به مساحت 1.77 مترمربع -2

. احداث یک باب مغازه دیگر از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 21.85 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 1.30 مترمربع -4

. توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 2.69 مترمربع -5
. احداث بالکن تجاري در نیم طبقه  به مساحت 9.36 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 37.77 مترمربع که از این مقدار به مساحت -7
.6.04 مترمربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد جنوبی می باشد
کاهش مساحت راه پله و افزایش ان به بناي مفید در طبقه دوم به مساحت 0.44  -8

.مترمربع
بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 37.77 مترمربع که از این مقدار به  -9

.مساحت 6.04 مترمربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد جنوبی می باشد
باتوجه به افزایش تعداد واحد از یک واحد به دو واحد در طبقات دوم و سوم داراي مابه  -10

.التفاوت به سطح 63.94 در طبقه سوم می باشد
احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 119.20 مترمربع  که از این مقدار به  -11

.مساحت 6.04 مترمربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد جنوبی می باشد
. کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 7.17 مترمربع -12

.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -13
باتوجه به تبصره ماده 7 و تخلف مالک داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به  -14

سطح 63.34 مترمربع ( 28.91 در همکف و 34.43 در طبقات ) در زمان صدور پروانه می 
.باشد که حالیه به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث طبقه مازاد و  بازگشت  5%  تشویقی آسانسور به  -15
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. مساحت 6.76 مترمربع
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
157238مورخ97.08.15 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف(به کسر عقب نشینی) را به مبلغ3.600.000 ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 720000(هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.  و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 
عمل نماید.

جریمه 67.32  0
 

800000  , 1358 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/29 1/97/26917 بدوي خمسه بازار 
فلکه نبوت 

روبروي 
آرامگاه

1-1-10358-74-1-0-0 182
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر نقشه برداري ارائه شده به صورت 2 باب مغازه 
باب اول لوازم یدکی خودرو بسطح 33.45 مترمربع و باب دوم بسطح 33.87 مترمربع 

بصورت انبار لوازم یدکی در حال بهره برداریست قدمت بناي مذکور باستناد قبض برق ارائه 
. .شده سال 1358و کال خارج از تراکم می باشد

در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می  *****
***باشد

باستناد خط پروژه 12-97/06/07 بسطح 7.32 مترمربع در تعریض خ 24 متري قرار دارد که 
اعیان مغازه روي آن واقع شده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم 

.می گردد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4  برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 1,150,464,000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد 
و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 85.6  4
 

3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1397/08/26 1/97/26918 بدوي بلوار معلم   
روبروي مبل 

بهارستان 
میدان مادر

1-2-10243-3-1-0-0 182
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,176,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 175  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره160426 مورخ97.08.21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 24.302.520.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4860504000(چهار میلیارد و  هشتصد و  شصت میلیون 
و  پانصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 668.25  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1397/08/26 1/97/26918 بدوي بلوار معلم   
روبروي مبل 

بهارستان 
میدان مادر

1-2-10243-3-1-0-0 182
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان تجاري  در مرحله نازك کاري  که داراي پروانه ساختمانی 
تجاري - مسکونی  مرحله دوم به شماره 36 مورخ 1396/05/23 و بصورت دو طبقه مسکونی 

بر روي یک باب مغازه و به مساحت کلی 437.87 مترمربع صادر شده است  که در مرحله 
فونداسیون و ستون هاي طبقه همکف داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه 

.به مساحت 39.63 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است که مساحت عرصه باقیمانده پروانه( به کسر عقب نشینی ) طبق پروانه 

احداث بناي صادر شده به مساحت  165.37 مترمربع می باشد.که حالیه مالک  با توجه به 
نقشه برداري  ارائه شده از مساحت عرصه تحت تصرف به سطح  173.20 مترمربع  استفاده 
نمود است و  همه آنرا تحت پوشش و  احداث بنا قرار داده است  که به استناد خط پروژه 11 

.مورخ 1396/06/16  ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی می باشد
مالک در اجراء با احتساب پوشش 100% بنا  از دو راه پله و آسانسور مجزا استفاده نموده و 
طبقات اول و دوم را از مسکونی به تجاري تبدیل نموده و کال ساختمان بصورت دو واحد 

.تجاري مجزا در همکف و طبقات اول و دوم و راه پله آخر اجراء شده است
حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري ارائه شده و مقایسه آن با پروانه احداث بناي مرحله دوم 

:داراي تخلفات زیر بر خالف مدول پروانه و به شرح زیر می باشد
. کاهش بنا در همکف به سطح 0.58 مترمربع -1

توسعه تجاري در همکف به سطح 85.60 مترمربع که از این مقدار به سطح 17.91  -2
مترمربع از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به  سطح تجاري و به سطح 3.64 مترمربع بصورت 
تبدیل راهرو به سطح تجاري و به سطح 25 مترمربع از بابت حذف دو باب پارکینگ مسکونی 
و تبدیل آن به بناي تجاري و به سطح 39.05 مترمربع از بابت تبدیل پیلوت به سطح تجاري 

.می باشد
تبدیل یک باب مغازه به دو باب مغازه در همکف بدون افزایش بنا به سطح 172.62  -3

. مترمربع
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 39.05 مترمربع -4
. تبدیل بناي طبقه اول به تجاري به سطح 172.62 مترمربع -5

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 39.05 مترمربع -6
. تبدیل بناي طبقه دوم به تجاري به سطح 172.62 مترمربع -7

. بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی به سطح 22.51 مترمربع -8
. تبدیل راه پله و آسانسور در زیرشیروانی به تجاري به سطح 49.78 مترمربع -9

با توجه به مساحت مفید تجاري حاصل شده از بابت دو باب مغازه در همکف و طبقات  -10
اول و دوم ، تعداد پارکینگ هاي تجاري  مورد نیاز بر اساس ضوابط  8 واحد می باشد که با 
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توجه به اینکه در زمان صدور پروانه عوارض یک واحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت شده 
است حالیه داراي  7 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد .( قابل به توضیح می باشد در 

صورت  عدم پذیرش تخلفات تبدیلی و اعاده به وضع سابق  توسط اعضاي محترم کمیسیون 
ماده صد ، بررسی وضعیت پارکینگ هاي مورد نیاز جدید متعاقبا قابل بررسی می باشد.)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه گزارش جدید شهرداري مبنی بر 
داشتن بالمانع براي ملک مورد نظر و اینکه مقدار تخلف اعالمی در راي بدوي مبتنی 
بر اشتباه می باشد لذا ضمن نقض راي بدوي و کاهش متراژ تخلف از 12 مترمرمبع به 

0.99 مترمربع به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,544,400(یک میلیون و  

پانصد و  چهل و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 99.  2
 

780000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/06 1/97/26939 تجدید 
نظر

استاد معین  
روبروي 

  کوچه 25

1-1-10402-785-1-0-0 182
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه فاقد سند به مساحت12.99مترمربع و 
فاقد بالکن و تابلو و باشغل ساندویچی در حال بهره برداریست همچنین داراي بالمانع از 

بخشداري به شماره 1544-91/04/13 با مساحت 12مترمربع با توجه به قدمت بنا می باشد 
ساخت و ساز جدیدي مشاهده نشد ضمنا با توجه به نقشه برداري ارائه شده بسطح 0.99 

مترمربع اضافه بناي یکدست ساز دارد برابر خط پروژه 1-1 مورخ 95/03/24 کال در تعریض 
خیابان 24 متري اصالحی قرار دارد. مراتب با توجه به نامه شماره 97/07/22-140939 

.کمیسیون ماده صد جهت دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,297,900,800(یک میلیارد و  دویست و  نود و  هفت میلیون و  
نهصد هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 193.14  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 1/97/26940 بدوي استادسرا   
پاداش 

ستوده-بن 
بست 
دلزنده

1-2-10030-48-1-0-0 182
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ1921920000(یک میلیارد و  نهصد و  

بیست و  یک میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 228.8  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/308 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  816.11 .01 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 44.8 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 134.4 مترمربع ( هر  -2
طبقه 44.8 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح 228.8 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.38 متر مربع و در طبقات اول تا  و دوم هر کدام بسطح 

 3.55 متر مربع و در طبقه سوم 3.6 متر مربع
مساحت زیر شیروانی 10.11 متر مربع کاهش یافته است ضمناً داراي اضافه بنا انباري  -5

بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 2.86 متر مربع می باشد که مشمول عوارض درآمدي نیز می 
.باشد

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -6
رعایت پارکینک می گردد. با توجه به حداث 3 درب بزرگتر از 3 متر داراي 3 واحد کسري 

.پارکینگ جهت عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

182
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حجت جوادي مطلق 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 

به مساحت 71.75 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
482160000(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 71.75  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/15 1/97/26943 بدوي گلسار -  
خیابان 126 
-  خیابان 

وصال

1-1-10473-17-1-0-0 182
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در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 8.74 
مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 28.4 مترمربع به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 187,185,600(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.14  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 142 مورخ 1396/10/02 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی  624.95 مترمربع صادر شده و  
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% و به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  14.35 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  14.35 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 14.35 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 14.35 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.35 مترمربع-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت  17.86 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و  طبقات به مساحت  37.14 مترمربع .( همکف به مساحت 8.74 مترمربع و در طبقات به 

مساحت 28.40 مترمربع ( هر طبقه 7.10 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

2,242,775(دو میلیون و  دویست و  چهل و  دو هزار و  هفتصد و  هفتاد و  پنج) ریال 
صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات عمل نماید.

جریمه 99.94  0.1
 

162500  , 1377
 , 1387

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/26946 بدوي شهید  
انصاري  
امام رضا 

فرعی 
چهارم

1-1-10507-125-1-0-0 182
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک باب خانه ویالیی با عرصه به مساحت  289.23 متر مربع، داراي 
اعیان بدون مجوز بصورت  سرویس بهداشتی و حمام  به سطح 9.50 متر مربع و یکبابخانه 

مسکونی در همکف به سطح 56.44 متر مربع و سایبان بسطح تقریبی 25 مترمربع می باشد 
که قدمت ساختمان برابر فیش برق سال 1377  با مصالح بلوك سیمانی و کالً در حد تراکم 

می باشد.ضمناً در قسمتی از حیاط حد شمال اعیانی  بسطح حدود 9 متر مربع با قدمت 
حدود سال 1387 بصورت یک چشمه اتاق احداث گردیده که در حد تراکم می باشد. جهت 
تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد.درخواست پاسخ 

 .استعالم اداره راه و شهرسازي را دارند
برابر خط پروژه بشماره 11 مورخ 1396/05/02 ملک مورد نظرداراي عقب نشینی *****

حدوداً بسطح 23.60 مترمربع از عرصه واعیان میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي آرش قلی پور و شرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 131.5 

مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات جمعاً به مساحت 
12.92 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1213128000(یک میلیارد و  

دویست و  سیزده میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 144.42  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/09/17 1/97/27019 بدوي میدان  
جهاد  باران 

-بارش 2

1-2-10702-9-1-0-0 182
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/220 مورخ  96/12/13 با زیر بناي کل  644.66 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شد داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 26.3 مترمربع که از این مقدار بسطح  -1
1.08 متر مربع مشمول عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 105.2 مترمربع ( هر  -2

طبقه 26.3 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.92 مترمربع ( هر طبقه 3.23 متر 
مربع )

 کاهش زیر شیروانی بسطح 26.73 متر مربع -4
.رعایت فضاي باز و رعایت فضاي سبز نمی گردد -5

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

182
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 559900(پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  نهصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 10.18  1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27023 تجدید 
نظر

حسین ّآباد 
منفرد 

دوست  بهار

1-2-10286-23-1-0-0 18
30

نظر به محتویات پرونده در خصوص بناي تجاري بمساحت 14.80مترمربع راي به اعاده 
به وضع مسکونی و با توجه به عدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 

لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 4,870,132(چهار میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار و  یکصد و  سی و  

دو)  ریال صادر می گردد.

جریمه 14.8  1
 

329063  , 1386 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

178,365(یکصد و  هفتاد و  هشت هزار و  سیصد و  شصت و  پنج) ریال صادر می 
گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل 

نماید.

جریمه 32.43  0.1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27023 تجدید 
نظر

حسین ّآباد 
منفرد 

دوست  بهار

1-2-10286-23-1-0-0 18
30

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه مسکونی مشتمل بر یک باب مغازه 
به سطح عرصه 73 مترمربع که بصورت ماده 147 سند دریافت نموده و برابر نقشه معماري 

ارائه شده وضع موجود به سطح عرصه 73.18 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان 
مسکونی به سطح 42.61 متر مربع ( 32.43 مترمربع در حد تراکم و 10.18 مترمربع خارج 
تراکم ) و مغازه به سطح 14.80 مترمربع مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و 
قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1357 می باشد ولی مغازه احداثی داراي قدمت 
حدود 11 سال می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/08/09 به سطح 14.21 

مترمربع از وضع موجود در تعریض کوچه هاي 8 و 10 متري  بوده و باقیمانده ملک به سطح 
58.97 مترمربع می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/07/22

. و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/09/17 مبنی بر 

.پرداخت جریمه نقدي می باشد
حالیه با توجه به پروانه اشتغال ارائه شده ( پیوست ) سال احداث مغازه 1359 می باشد و 

.مالک درخواست اصالح آن را دارند
در خصوص تخلف ساختمانی  خانم  سپاسه مشکین موضوع گزارش شهرداري منطقه 1

 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به 
مساحت 83.21 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 838756800
(هشتصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 83.21  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27036 بدوي شهرك 
بهشتی 
شهرك 
  بهشتی

1-1-10374-712-1-0-0 18
31
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف وطبقات جمعاً به 
مساحت 11.2 مترمربع، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 37,632,000(سی و  هفت میلیون و  
ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 11.2  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/10/22 1/97/27036 بدوي شهرك 
بهشتی 
شهرك 
  بهشتی

1-1-10374-712-1-0-0 18
31

در خصوص کاهش تراکم اعطایی به مساحت 58.67 مترمربع، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

98,565,600(نود و  هشت میلیون و  پانصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 58.67  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 519 مورخ 
1392/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  476.05 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و 
بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 
:نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 21.86مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 61.35 مترمربع ( هر طبقه 20.45 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 132.85مترمربع-
توسعه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث 4 باب انباري ، به سطح 15.84  مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.29 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 8.91 مترمربع (هر طبقه 2.97 مترمربع )
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد که با توجه به احداث طبقه مازاد  -

 . مشمول مابه التفاوت افزایش واحد نمی گردد
با توجه به افزایش درب پارکینگی از یک به دو درب ، یک باب کسري پارکینگ تزاحمی  -

 . دارد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 58.67 مترمربع از  تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
 

*********************************************************
*********************************************************

****************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر اساس آراي 

.صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

18
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 164558 

مورخ 97/8/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 

ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 

97 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 776000(هفتصد و  هفتاد و  شش هزار )  
ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 97  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/10 1/97/27043 بدوي خ شهید 
نوروزي 

کوچه پنجم

1-1-10640-6-1-0-0 18
32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت عرصه 203 
مترمربع  داراي اعیان بدون مجوز بصورت خانه ویالیی بازیربناي 97 متر مربع که قدمت آن 

به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1371 می باشد. کالً در حد تراکم می باشد. جهت 
تعیین عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ 

استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 
.می گردد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 97/7/5 بسطح 7.54 متر مربع از عرصه در تعریض قرار  ***
***.دارد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1289148000

(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 

نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 
تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 153.47  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27046 بدوي بلوار  
دیلمان 

-شهرك 
امام علی 

  (ع)

1-1-10280-80-1-0-0 18
33
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 87 مورخ 1396/07/18بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 747/82 مترمربع صادر گردیده که 

عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 7/06 متر 
مربع در مرحله اتمام فونداسیون داراي سوابق پرداخت خالف (جریمه با ضریب 3 برابر) و 

.پروانه مرحله دوم بشماره 319181 دریافت نموده اند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي مغایرت بصورت 

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/93 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 95/04 متر مربع (هر طبقه 23/76 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 19/35 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/06 متر مربع و طبقات -4

40/44 متر مربع (هر طبقه 10/11 متر مربع)
بمساحت 39/99 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین تاکنون فضاي سبز -5

 .اجرا نگردیده و در نقشه ها نیز جانمایی نگردیده است
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

18
33

در خصوص اعتراض آقاي رضا عسکري و شرکا نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.96.21394 مورخ 96.08.09 مطروحه در دیوان عدالت 

اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه به شماره 9709970902801366 مورخ 
97.04.02 به این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ 
شده و مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از 

سوي دیوان عدالت اداري شعبه 10 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 132920 

مورخ 97.07.09، فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 
صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت به احداث یک طبقه مازاد به مساحت 
186.1 مترمربع به مبلغ 1875888000(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  پنج میلیون 

و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد. راي صادره قطعی 
و الزم االجراست.

جریمه 186.1  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/29 1/97/27068 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
خ125 کوي 

ولی عصر

1-1-10118-6-1-0-0 18
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش بناي مسکونی در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 268.55 
مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,804,656,000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهار 
میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 268.55  2
 

3360000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/08/29 1/97/27068 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
خ125 کوي 

ولی عصر

1-1-10118-6-1-0-0 18
34
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 314 مورخ 
1392/10/17به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 

543.35 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد که مالک تا این 
مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي 

:افزایش بنا مازاد بر تراکم وخارج طول 60% بشرح ذیل  میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 65.90 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 197.70 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 65.90 -2
.مترمربع میباشد

حذف انباري زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 186.10 مترمربع-3
 

افزایش بنا راه پله به بام بسطح 1.29 مترمربع-4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5

به بناي مفید در همکف بسطح 0.81 مترمربع ودر طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.85 متر 
مربع ( هر طبقه 0.95 متر مربع )

.افزایش تعداد واحد از 3 واحد به 4 واحد که تا این مرحله رعایت پارکینگ میگردد-6
دیوار حائل تاکنون اجرا نشده است.الزم به توضیح است فاصله ملک مورد نظر با ملک مجاور 

در حد شرق با توجه  به افزایش بنا و برابر نقشه برداري ارائه شده از حداقل 2مترحیاط 
خلوت سراسري  (در حد شمال 1.92 متر و در حد جنوب 1.70 متر )کمتر میباشد.ضمناً 

رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است.شایان ذکر 
است ملک مورد نظر مجاز به نصب دو درب سواره رو (3 و4)متر در حد شمال ملک میباشد 

که حالیه داراي دودرب (4.50 و2.50 ) در حد مذکور میباشد که مجموعاً رعایت 7 متر 
.گردیده است.درخواست گواهی عدم خالف را دارند

الزم به توضیح است در پاسخ به نامه دبیرخانه کمسیون ماده صد بشماره  ش ر *****
64905 1396 مورخ 1396/04/07 در صوص حداقل فاصله قانونی پنجره ها با ملک مجاور و 

اینکه یکی از 3 اتاق خوابها در هر طبقه داراي پنجره  به  سمت حیاط خلوت فوق الذکر 
میباشد، با ید اذعان داشت که حداقل فاصه قانونی پنجره به ملک مجاور 2 متر بوده و تمامی 
اتاق خوابها در وضع موجود به حیاط خلوت داراي پنجره میباشد لیکن شایان ذکر است که 
مقدار عرض حیاط خلوت اعالم شده در باال از انتهاي اعیان موجود به انتهاي ملک بوده و 

فاصله از پنجره به انتهاي ملک حدوداً 10سانتیمتر بیشترمیباشد.مراتب جهت صدور 
.دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

****

18
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***عملیات در مرحله بهره برداري می باشد.  صرفاً جهت بروز رسانی
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 162344 
مورخ 97/8/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و اصول بهداشتی بنا 

مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 
مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
140/33 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 1122640(یک میلیون و  یکصد و  بیست و  

دو هزار و  ششصد و  چهل)ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی 
شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 140.33  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 1/97/27069 بدوي عرفبلوار 
ولیعصر - 

 عرفان دوم

1-1-10291-74-1-0-0 18
35

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 162344 

مورخ 97/8/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و اصول بهداشتی بنا 
مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 

مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و بیست و پنج برابر ارزش معامالتی در 

خصوص مساحت 25 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 2,500,000(دو میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري 

هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 25  1.25
 

80000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 192.60 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه بدون مجوز دوبلکسی با 
مساحت اعیان 165.33 مترمربع ( طبق نقشه برداري وضعیت موجود ) در محل موجود می 

.باشد.قدمت بنا با توجه به تاریخ نصب کنتور سال 1373 می باشد
 .براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/05/27 به مساحت 18.52 مترمربع در تعریض کوچه 10 
.متري اصالحی می باشد

به مساحت 96.30 مترمربع در همکف ، داخل تراکم و به مساحت 25 مترمربع در همکف 
.خارج تراکم می باشد

.به مساحت 44.03 مترمربع در نیم طبقه ، داخل تراکم می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 155764 مورخ 97.8.13 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد تبصره 4 از 

ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد 
تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 825750(هشتصد و  بیست و  پنج 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. ضمناً در 
خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط 

توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 73.4  0.1
 

112500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 1/97/27074 بدوي خ شهید 
نوروزي 
کوچه 
 هشتم

1-1-10656-1-1-0-0 18
36

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک باب خانه ویالیی قدیمی برابر سند مالکیت داراي عرصه به 
مساحت  200 مربع، داراي  اعیان مسکونی  به سطح 73.40 متر مربع می باشد. قدمت 

ساختمان به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1379 بوده و کالً در حد تراکم می باشد. 
جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ 

.استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 97/6/19 بسطح 15.30 از عرصه در تعریض کوچه 8  ***

متري قرار دارد.*** ضمناً حد جنوب برابر سند به نهر آب قید گردیده که در محل فاقد نهر 
.بوده و از جنوب به پالك دیگر متصل می باشد

به استناد  نامه شرکت آب به شماره اتوماسیون 126850 مورخ 97/7/2 در جها اربعه  ***
 ***.ملک نهر داراي فعالیت وجود ندارد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه سه 
دهنه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 

خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 

و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 132991 مورخ 97/07/09 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 710.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 

نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 142000000(یکصد و  چهل و  دو 
میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 141.97  0
 

850000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/29 1/97/27076 بدوي جاده انزلی 
- روبروي 
نمایندگی 
سایپا - خ 
عرفان -  

جنب 
ضایعاتی 
ظهوري - 

نبش کوچه 
موسی نژاد

1-1-10396-495-1-0-0 18
37

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 53,125,000(پنجاه و  سه 

میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.25
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/29 1/97/27076 بدوي جاده انزلی 
- روبروي 
نمایندگی 

سایپا - خ ع

1-1-10396-495-1-0-0 18
37

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به بازدید میدانی و نقشه برداري ارائه شده و 
فروشنامه نسقی ،  بصورت یک باب مغازه سه دهنه و یک باب کارگاه نجاري(در مجموع به 
صورت یک باب تجاري مورد استفاده میباشد.) و سرویس  بهداشتی که بدون مجوز بر روي 

.عرصه به مساحت 163 مترمربع احداث گردیده است
.سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق و تاریخ نصب کنتور سال 1389 لحاظ گردیده است
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/04/09 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 23.18 

.مترمربع از حدین شمال و غرب و پخ عرض دو گذر در تعریض می باشد
.مساحت مجموع اعیان 141.97 مترمربع می باشد

.باتوجه به کاربري عرصه ،  کل اعیان خارج ازتراکم می باشد
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

درخصوص راي شماره 1/97/24479 مورخ 97/04/09 صادره از شعبه 5 کمیسیون 
ماده صد،با توجه به نامه شماره 119350 مورخ 97/06/21 و گزارش جدید شهرداري 

داراي بالمانع از شهرداري بوده  و  عمال تخلفی از سوي مالک صورت نگرفته است  لذا 
به لحاظ عدم وقوع تخلف، راي بدوي نقض  و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 120  0
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 1/97/27077 تجدید 
نظر

هاشمی -   
بعثت نبوت

1-2-10347-45-1-0-0 18
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت 
ساختمان ویالئی در حال بهره برداري با زیر بناي تقریبی 120 متر مربع با اسکلت شناژي و 

قدمت تقریبی 25 سال میباشد. جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و 
انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد.هیچگونه مدارکی در خصوص احداث از سوي مالک 
ارائه نگردیده ، گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود و 
سایر مستندات قابل بررسی و اظهارنظر مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور 

.تقدیم میگردد

مدیریت محترم شهرسازي با توجه به ارائه سند مالکیت و بنچاق ارائه شده ملک مزبور 
درسال 1381 انجام معامله گردیده و داراي بالمانع شهرداري بشماره 1/33/32937 مورخ 

81/10/11 بوده لذا فاقد تخلف ساختمانی میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور 
.تقدیم میگردد

18
38

با توجه به نامه شماره 128282مورخ 97/07/03 شهرداري منطقه یک مبنی بر اینکه 
تخلف اعالمی در گزارش اولیه شهرداري،داراي بالمانع از شهرداري بوده و  عمال 

تخلفی از سوي مالک صورت نگرفته است  لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف کمیسیون 
مواجه با تکلیفی نبوده و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 65  0
 

800000  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/29 1/97/27080 بدوي خمسه بازار 
فلکه نبوت 

روبروي 
آرامگاه

1-1-10358-77-1-0-0 18
39

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده بربار بنجاق بشماره 249241 مورخ 60/09/10 بصورت دوباب دکان از پالك 
55/238 فاقد مساحت وحدود ابعاد که داراي بالمانع از شهرداري به شماره 10762 

..مورخ60/08/05 و فاقد بالکن وفاقد خالف میباشد
..فعالیت شغلی آهنگري اتومبیل و داراي تابلو به ابعاد 1 * 3 متر میباشد

ضمنآ باستناد خط پروژه 12مورخ97/06/31(655) به خیابان 24متري بمقدار 8.36 مترمربع 
***داراي عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی  تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,724,083,200
(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  چهار میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می دارد. در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي 
انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به 

هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 171.04  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27087 بدوي گلسار   
توحید 7

1-1-10091-12-1-0-0 184
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي زیرشیروانی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 9,340,800(نه میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.78  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 261 مورخ  1394/12/16 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 524.93 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/10/22 مبنی بر جزاي نقدي می 
:باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 42.76 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 128.28 مترمربع ( هر طبقه 42.76 مترمربع  -

(
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.78 مترمربع -

.ضمناً در زمان صدور پروانه از خارج تراکم  ( تبصره 7) استفاده ننموده اند
.رعایت پارکینگ گردیده است

*********************************************************
********

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده است )

184
0

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی و تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم 
میگردد .

ردتخلف 100  0
 

1300000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/11 1/97/27090 بدوي بلواردیلمان  
نرسیده به 

شهرك امام 
علی 

روبروي 
آموزشگاه 

 متین

1-1-10497-36-1-0-0 184
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 349 مورخ 
1384/12/28 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 551.10 

مترمربع می باشد. عملیات در مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 32.29 مترمربع -1
احداث 2  سایبان به جمع 11.71 متر مربع جهت تامین دو واحد پارکینگ -2

احداث دو باب مغازه بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  به سطح 68.63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً  به سطح 129.16 مترمربع (هر طبقه 32.29  -4

مترمربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -5
سطح 8.14 مترمربع  و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.69 مترمربع (هر طبقه 0.23 

مترمربع) ودر طبقه چهارم به سطح 3.46 مترمربع
طبقات اول الی سوم هرکدام  از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته  -6

است
احداث طبقه مازاد به سطح 116.31 مترمربع که از این مقدار 17.08 مترمربع بصورت  -7

.تراس غیر مسقف میباشد که با طبقه چهارم بصورت دوبلکس می باشد
با توجه به اینکه ضوابط قدیم پارکینگ مالك عمل بوده در خصوص مغازه ها نیاز به  -8

پارکینگ نمی باشد و در خصوص 7 واحد مسکونی با توجه به ضوابط قدیم  4 واحد کسري 
پارکینگ مسکونی دارد که در صورت موافقت با سایبان در ردیف2 ، دو واحد پارکینگ 

.تامین گردیده و 2 واحد کسري پارکینگ خواهد داشت
با توجه به شیت هاي آزمایش هاي بتن سال وقوع تخلف در طبقه پنجم سال 1388 و مابقی 

.طبقات 1387 می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

.تقدیم میگردد
بازگشت به نامه شماره 244300 مورخ 97/12/14 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با  ****

توجه به بازدید صورت گرفته مشخص گردید که مالک سایبان را پس از احداث برچیده که 
***.مجددا نصب گردید و عکس هاي آن بصورت رنگی پیوست می باشد

با توجه به راي مورخ 98/9/16 کمیسیون تجدید نظر کل تخلفات شامل جریمه بوده به  ***
.استثناي ردیف 2 مربوط به سایبان بسطح 11.71 متر مربع که تخریب صورت گرفته است

184
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 185824800(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست و 

 چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 36.87  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27093 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
  علی (ع)

1-1-10280-1221-1-0-0 184
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 65 مورخ 96/06/22 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی و بازیربناي 272.35 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح12.29 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 24.58 مترمربع (هر طبقه 12.29 مترمربع)-2
با توجه به اینکه مساحت مفید واحد مسکونی (به کسر راه پله) کمتر از 180 مترمربع میباشد 

.کسري پارکینگ ندارد
کاهش سطح زیرشیروانی به مقدار 5.01 مترمربع

مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

1709467200(یک میلیارد و  هفتصد و  نه میلیون و  چهارصد و  شصت و  هفت هزار و 
 دویست) ریال تایید می نماید.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي 

انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به 
هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 339.18  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27096 تجدید 
نظر

استادسرا   
افراشته

1-2-10009-63-1-0-0 184
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/192 مورخ  96/12/5 با زیر بناي کل  580.22 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 47 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 141 مترمربع ( هر  -2

طبقه 47 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم به سطح  84.65 مترمربع -3

توسعه زیر شیروانی بسطح 7.17 متر مربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

 به بناي مفید در همکف به سطح 0.49 متر مربع و در طبقه چهارم  به سطح 0.99 متر مربع
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی بوده و  به  -6

2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا بسطح 57.88 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد 
.واحد مسکونی می گردد

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
.داراي کسري فضاي باز بسطح 48.1 متر مربع می باشد. رعایت فضاي سبز نگردیده است -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

184
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه 
به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي و با توجه به تایید گواهی استحکام بنابه 

موجب نظریه شماره 125176 مورخ 97/06/31، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد سوم، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 506,974,000(پانصد و  شش میلیون و  نهصد و  هفتاد و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر 
به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 81.77  2
 

3100000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/09/17 1/97/27097 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
20 متري 

گاز بن بست 
عرفان دوم

1-1-10291-85-1-0-0 184
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

26412000(بیست و  شش میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 4.26  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  189 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  474.25 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك  کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

  افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.42مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.84 مترمربع ( هر طبقه  -2

1.42 متر مربع)
حذف زیر شیروانی و تبدیل به یک طبقه مازاد به کسر راه پله بسطح 81.77 متر مربع که  -3

 .از این مقدار بسطح 23.71 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد
.با توجه به افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد داري یک واحد کسري پارکینگ می باشد -4

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

184
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

1,407,672,000(یک میلیارد و  چهارصد و  هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار 
) ریال تایید می نماید.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 

نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 
تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 167.58  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/11 1/97/27099 تجدید 
نظر

 
گلسار-بلوار
نماز  6متري 
 چهارم    -  
 ك 8 متري

1-1-10050-1-1-0-0 184
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

ردتخلف 85.6 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/248مورخ 
96/12/27  به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 559.55 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي و 

آجرچینی طبقات از بابت افزایش بنا نسبت به پروانه داراي گزارش تخلف بشرح ذیل بوده و 
: که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد  گردیده است

اضافه بنا در همکف به سطح 32.77 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 131.08 مترمربع ( هر طبقه  32.77  -

مترمربع )
با توجه به افزایش تعداد واحد از سه به 4 مشمول 85.60 مترمربع مابه التفاوت افزایش  -

. واحد می گردد
. رعایت 4 باب پارکینگ براي 4 واحد مسکونی می گردد -

توسعه بنا در زیرشیروانی (با توجه به احداث یک باب انباري جدید ) به سطح  3.73  -
مترمربع

.رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
*************************************

. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وخالف جدیدي مشاهده نشد
درخواست گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب 

.جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

184
5

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمد رمضانیان بزرگ 
قاسم آبادي و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  مبادرت به کاهش سطح راه پله 

و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 26.12 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 40486000(چهل میلیون و  چهارصد و  

هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 26.12  0.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/09/24 1/97/27102 بدوي بلوار شهید  
انصاري 

اسماعیل 
اباد 

پنجم(بن 
بست 4)

1-1-10258-1-1-0-0 184
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/194 مورخ 1396/12/05 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 908.55  مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و زیربناي کل نسبت به پروانه به سطح 33.95 مترمربع کاهش یافته و 

:داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 1.65 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.95 مترمربع ( هر طبقه 1.65 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 27.3 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 10.10 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 16.02

 متر مربع ( هر طبقه 5.34 متر مربع )
.ضمناً داراي تخلف کمتر از 5% می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

184
6

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 25  0
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/01 1/97/27107 بدوي علی آباد   
بوستان

1-2-10214-1-1-0-0 184
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 66 مورخ 1382/02/02 و گواهی 
پایانکار بشماره 44926 مورخ 1384/12/18 بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي  یکواحد 

تجاري فاقد بالکن در 6 واحد مسکونی با زیربناي 558/5 متر مربع صادر گردیده
توضیح اینکه پس از اخد پایانکار بابت تبدیل انباري به تجاري بمساحت 15/10 متر مربع 

.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/10/15 میباشند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل پارکینگ (قطعه 14 تفکیکی) 

.به یکواحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 12/95 متر مربع با قدمت سال 91 نموده اند
.بابت تبدیل مذکور یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند

 1/80 *1 vواحد تجاري مذکور با فعالیت تابلو سازي و داراي تابلو روان به ابعاد حدودا vضمنا
.متر میباشند

الزم به ذکر است که واحد تجاري حد جنوب با فعالیت فروش لوازم آشپزخانه و داراي تابلو 
به ابعاد حدوداv 0/5* 5/5 متر و با توجه به بسته بودن درب واحد تجاري دوم از حد جنوب 

.نوع فعالیت آن مشخص نبوده و فاقد تابلو میباشند
.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون را دارند

و عقب نشینی قابل مالحظه در زمان پروانه (حدوداS122  v همچنین با توجه به کاربري عرصه 
.49 متر مربع) و دسترسی از 3 طرف به معبر تقاضاي مساعدت را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

184
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 11016000(یازده میلیون و  شانزده هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 61.2  0.1
 

1800000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27108 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر خ 
عرفان   
گلسرا

1-1-10397-835-1-0-0 184
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکبابخانه ویالیی با زیربناي 61/20 متر مربع 
(طبق نقشه برداري ) با قدمت سال 92 و بمساحت عرصه (نسقی) 66/47 متر مربع که بابت 

.احداث آن مجوزي ارائه نگردیده است
سطح اشغال 92/07 % و یکواحد کسري پارکینگ دارند.(کل زیربنا داخل تراکم)

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.********** طبق استعالم از واحد نقشه برداري ملک فوق 

میباشد و در طرح جدید معبري براي آن  R212 فاقد سند مالکیت بوده و کاربري ملک
.طراحی نگردیده است

.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد

184
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 
پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,010,167,200(یک میلیارد و  ده 

میلیون و  یکصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 133.62  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/04 1/97/27135 بدوي دیلمان -  
شهرك امام 

  علی(ع)

1-1-10280-88-1-0-0 184
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/97/54/مورخ 
1397/05/01به صورت  سه طبقه روي پیلوت در  سه واحد مسکونی  با زیر بناي کل  572.9

..مترمربع  میباشد
عملیات ساختمانی در حد سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 24.78مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 35.73 مترمربع که جمعآ بسطح 2-107.19
مترمربع

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 0.36مترمربع-3
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 0/43 مترمرعب که -4

جمعا  بسطح 1.29مترمربع
کاهش بنا درزیر شیروانی  بسطح 0.19مترمربع-5

..رعایت پارکینگ میگردد-6
..مشمول نما ومنظر میگردد-7

..مشمول تبصره 7سقف تراکم نمیگردد-8
 عدم رعایت فضاي سبز بسطح 30مترمربع-9

 عدم رعایت فضاي باز بسطح 8.32 مترمربع-10
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

184
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

خارج تراکم ، به مبلغ  6,450,000(شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 86  1.5
 

50000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/04 1/97/27142 بدوي خ سعدي  
ك یوسف 

زاده 4متري

1-2-10311-6-1-0-0 18
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط نماینده جلوگیري از تخلفات ساختمانی ، یک باب خانه 
مسکونی ویالیی به سطح عرصه حدود 110 متر مربع که داراي اعیان مسکونی فاقد مجوز به 
سطح حدود 86 متر مربع با قدمت حدود 30 سال و اسکلت بلوکی می باشد. میزان عقب 

نشینی پس از تهیه خط پروژه متعاقباً اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

18
50

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و هفتاد و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 1490638800(یک میلیارد و  چهارصد و  نود 

میلیون و  ششصد و  سی و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 253.51  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/10/01 1/97/27200 تجدید 
نظر

علی آباد- 
مسجد 

هاشمی- 
خیابان 
بعثت- 

کوچه نبوت 
9 

1-2-10183-48-1-0-0 18
51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 145 مورخ 1396/10/04 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1156.34 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 48.57 مترمربع داراي سوابق در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد و براي آن پروانه مرحله 
.دوم به شماره 323948 مورخ 1396/12/28 صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.44 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 234.2 مترمربع ( هر طبقه 58.55  -

مترمربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 24.81 مترمربع -

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.87  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.6 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 13.4 

متر مربع ( هر طبقه 3.35 متر مربع )
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

18
51

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 176,223,600(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  دویست و 
 بیست و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.97  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 1/97/27202 تجدید 
نظر

سعدي  پور  
نقاشیان(بن 
بست اول)

1-2-10315-104-1-0-0 18
52
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/328مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 461.92 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
 :شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.31 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.57 مترمربع-

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.31 مترمربع-
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 5.46 مترمربع-

از بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول به سطح 14.62مترمربع و  کاهش سطح راه پله و  
افزودن آن به بناي مفید در همکف و طبقه اول به سطح 9.51 مترمربع داراي راي کمیسیون 

ماده صد میباشد بر این اساس داراي مابه التفاوت همزمانساز به سطح 2.52 مترمربع در 
.همکف میباشد
همچنین داراي؛

اضافه بنا در طبقه دوم و سوم به سطح 14.62 مترمربع (هر طبقه 7.31 مترمربع)-1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم و سوم به سطح 2-10.92

مترمربع (هر طبقه 5.46 مترمربع)
مازاد بر تراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 1.91 -3

مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 3.09 مترمربع

تغییر جانمایی به سطح 0.75 مترمربع در همکف و 2.25 مترمربع در طبقات
جانمایی پارکینگ ها در زمان پایانکار پس از پارك عملی خودرو و نصب درب هاي پارکینگ 

.قابل بررسی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است---------------

18
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب  4 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  403124000(چهارصد و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار 
)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 32.51  4
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27210 تجدید 
نظر

بلوارنماز  
نبش 

شهرك 
  بهشتی

1-1-10409-34-1-0-0 18
53

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان مسکونی داراي پروانه شماره 378 مورخ 
72/12/26 و گواهی پایانکار به شماره 7673 مورخ 1388/10/10 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت می باشد و همچنین براي آن پروانه توسعه بنا به شماره 17 مورخ 1396/04/27با 

زیربناي 862.55 مترمربع صادر گردیده است. ازبابت تخلفات ساخاتمانی به شرح ذیل داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 

:1396/12/26 می باشد
تبدیل یک باب مغازه به سه باب مغازه بدون افزایش زیربنا به سطح 63.49 مترمربع -1
توسعه  تجاري ( شماره 5 ) به سطح 40.61 مترمربع و ارتفاع مغازه موجود به سطح  -2

.73.80 مترمربع از 3.40 به 5.30 متر افزایش یافته است
احداث یک باب مغازه دیگر (شماره 4) به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 18.36 -3

  مترمربع
احداث بالکن تجاري براي مغازه شماره 4 به سطح 11.81 مترمربع -4

تبدیل واحد مسکونی در طبقات اول و دوم به صورت دوبلکس به انبار تجاري جمعا به  -5
سطح 148.41 مترمربع ( طبقه اول به سطح 72.30 مترمربع و طبقه دوم به سطح 76.11 

مترمربع )
.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6

ضمناً از بابت تبدیل واحد مسکونی در طبقات اول و دوم به صورت دوبلکس به انبار تجاري 
جمعا به سطح 148.41 مترمربع  راي به اعاده به وضع سابق دارد که مالک راساً اجراي حکم 

.نموده و پرونده مختومه گردیده است
*********************************************************

****************************************************
:حالیه متقاضی مجدداً برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلفات جدید به شرح ذیل نمودند

احداث راه پله زیر دوبلکس به سطح 2.71 مترمربع -1
احداث بالکن مغازه در حد 1/3 به سطح 29.80 مترمربع -2

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

18
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کریم علیزاده موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 60 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 453600000(چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  
ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 60  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27213 بدوي بیستون -   
 طالقانی

1-2-10375-81-1-0-0 18
54

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراما ملک فوق داراي سوابق گزارش شکایت از سوي همسایه به شرح ذیل می باشد
ساختمان در حال احداث در مرحله اجراي اسکلت داراي پروانه بشماره 97/04/10-1/97/10 

بصورت سه طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی می باشد که برابر وضع موجود داراي 
: مغایرت بشرح ذیل می باشد

 اضافه بناي تقریبی در همکف بسطح حدود 15 مترمربع
 اضافه بناي تقریبی در طبقات اول تا سوم بسطح حدود 45 مترمربع

احداث یک طبقه مازاد بسطح تقریبی 139 مترمربع با توجه به تصاویر پیوست و خاموت 
گذاري ستونهاي انتظار درطبقه 4

در خصوص کسري پارکینگ و کاهش سطح راه پله و اضافه بناي دقیق پس از بازدید از داخل 
 .ملک و ارائه نقشه برداري وضع موجود توسط مالک متعاقبا قابل بررسی خواهد بود

*****************************************************
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي و تجدید نظر ماده صد مبنی بر تخریب بنا می 

.باشد
حالیه با توجه به نامه دیوان عدالت اداري 1398/09/24 مبنی بر نقض راي کمیسیون در 
خصوص تخریب ، درخواست بررسی مجدد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

 . تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 

محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، ضمن نقض راي بدوي که بصورت غیابی براي متراژ 70 مترمربع صادرگردیده بود 
و برابر گزارش جدید شهرداري متراژ تخلف از 70 مترمربع به 109.35 مترمربع افزایش 
یافته ،لذا به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 76.20 مترمربع بناي داخل تراکم، به 

مبلغ  419,100(چهارصد و  نوزده هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.2  0.1
 

55000  , 1354 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/11 1/97/27233 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی - 

کوچه 
 سیزدهم

1-1-10363-7-1-0-0 18
55
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1,823,250(یک 
میلیون و  هشتصد و  بیست و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 33.15  1
 

55000  , 1354 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/11 1/97/27233 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی - 

کوچه 
 سیزدهم

1-1-10363-7-1-0-0 18
55

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه قدیمی برابر فروشنامه عادي بسطح 127 مترمربع و 
برابر نقشه وضع موجود با زیربناي 93.74 مترمربع با مصالح بلوك و سایبان بسطح 15.61 
مترمربع و قدمت سال 1354 می باشد . برابر ضوابط بسطح 76.20مترمربع در حد تراکم و 
مابقی بسطح 33.15 مترمربع  خارج از تراکم می باشد . باستناد خط پروژه 97/07/09-12 
بسطح 25.01 مترمربع در تعریض قرار دارد که از این مقدار بسطح 1.97 متر مربع در حد 

شرق در تعریض بن بست 6 متري و بسطح 23.04 مترمربع در تعریض ك 8 متري حد غرب 
می باشد  . ضمنا قبال بصورت غیابی به کمیسیون ماده صد ارجاع شده و داراي راي تخریب 
می باشد مراتب با توجه به ارائه اسناد و مدارك توسط متقاضی و صدور دستور تقدیم می 
گردد .برابر نامه شماره 149333-97/08/02 کمیسیون ماده صد در خصوص تراکم گیري و 

سال وقوع تخلف به استحضار می رساند که در گزارش مذکور تراکم گیري انجام شده و سال 
. وقوع تخلف نیز بر اساس تاریخ نصب کنتور برق لحاظ گردیده است

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 50  0
 

800000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/17 1/97/27236 بدوي فخب-قبل 
از کوچه 

گلستان 2

1-1-10665-61-1-0-0 18
56
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت یک قطعه زمین 
مشتمل بر دو باب دکان به مساحت عرصه 196.05 مترمربع بوده که از بابت دو باب مغازه 

فاقد بالکن به سطح 49 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 7300 مورخ 75/10/22میباشد.تاریخ صدور سند سال 73 

.میباشد
مالک بدون مجوز اقدام به احداث آالچیق چوبی در دو طبقه با زیربناي 21.41 مترمربع متصل 
به یکی از مغازه ها نموده که باهم تحت عنوان کافه و رستوران سنتی بهره برداري می شود. 
همچنین اقدام به احداث ساختمان دوطبقه (یک طبقه روي همکف) در دو واحد مسکونی با 
زیربناي 90.30 مترمربع در حد تراکم و سرویس بهداشتی در محوطه به سطح 6 مترمربع و 

 .2.93 مترمربع و با قدمت سال 88 نموده است
.براین اساس داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/09/05 به سطح 12.79 مترمربع از حد جنوب در 

.تعریض معبر 10 متري واقع گردیده است
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر -206256-1397 مورخ 97/10/24 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

18
56

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  به موجب نظریه 
شماره 167444 مورخ97.09.01 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف (به کسر عقب نشینی بمساحت 19.36مترمربع از قرار 
مترمربعی 10.000.000ریال )را به مبلغ193.600.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 38,720,000(سی و  هشت میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.  و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 19.96  0
 

329063  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/10 1/97/27239 تجدید 
نظر

پستک 
نبش کوچه 

گلها

1-1-10182-305-1-0-0 18
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه بدون مجوز فاقد فعالیت شغلی داراي فروشنامه 
عادي و برابر نقشه معماري ارائه شده به سطح 19.96 مترمربع که فاقد بالکن و تابلو می 

باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/12/12 به سطح حدود 0.6 مترمربع در تعریض 
می باشد. اسکلت مغازه آجري و قدمت آن حدود 10 سال می باشد. مراتب جهت پاسخ به 

.نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/12/06 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

18
57

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي سید هاشم زین العابدینی، پس از مالحظه 
جامع محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر 

و توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري مبنی بر 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري، قرار امر کارشناسی صادر و پس از وصول 

نظریه مزبور به شماره 31979 مورخ 97.02.26  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز، 
اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض رأي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ؛ حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی نسبت به افزایش بنا در زیرزمین، همکف و طبقات به مبلغ 

4545273600(چهار میلیارد و  پانصد و  چهل و  پنج میلیون و  دویست و  هفتاد و  
سه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد. رأي صادره قطعی و الزم 

االجراست.

جریمه 450.92  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27240 رسیدگ
ي 

 مجدد

0-0-1-135-10193-2-1  علی آباد  18
58

در خصوص 4 واحد کسري پارکینگ تجاري و 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با عنایت به انتخاب کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی 
به مبلغ 9،500،000،000 ریال، فلذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی مذکور به مبلغ 
1,900,000,000(یک میلیارد و  نهصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 159.69  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 7 واحد، نظر به اینکه موضوع تخلف  
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، لذا حکم به ابقاء تعداد 7 واحد مسکونی 

صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 246.98  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 584 به تاریخ 91/12/19 به صورت 4.5 طبقه در4 واحد مسکونی با زیر بناي 
763 متر مربع پروانه مذکور به تاریخ 92/12/21 و نیز 93/12/11 تمدید گردیده است و بابت 

: تخلفات بشرح ذیل  داراي راي تخریب میباشد
اضافه بنا در همکف به سطح  67.69 متر مربع که از این مقدار به سطح 21.73 متر مربع  -1
آن به صورت تبدیل پیلوت مسکونی به تجاري و به صورت توسعه مغازه نسبت به پروانه می 

باشد
اضافه بنا در طبقه اول به صورت توسعه بالکن به سطح 96.76 متر مربع که از این مقدار به -2

سطح 39.50 متر مربع آن تبدیل انباري پشت مغازه به بالکن می باشد   ===== v ( زیر بنا 
بالکن با احتساب حفره راه پله به دستور کارگروه فنی منطقه می باشد )

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم در مجموع به سطح 211.20 متر مربع ( هر طبقه به  -3
سطح 52.80 متر مربع )

 احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 28.06 متر مربع -4
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 6.53 متر مربع -5

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به بالکن به سطح 4.32 و در  -6
طبقات دوم تا پنجم در مجموع به سطح 5.72 متر مربع ( هر طبقه 1.43 متر مربع )

افزایش تعداد واحد ها از 4 واحد مسکونی به 8 واحد مسکونی ( به تعداد 8 واحد  -7
مسکونی مشمول ضوابط جاري افزایش تعداد واحد می گردد )

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی در طبقات دوم تا پنجم  ********************
از یک واحد به دو واحد و با توجه به زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقات در 

مجموع به سطح 108.96 متر مربع ( هر طبقه 27.24 متر مربع ) می باشد
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می  -9

باشد
برابر ضوابط صدور پروانه ساختمانی، مالک ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ به ازاي هر  -10
100 متر مربع واحد تجاري می باشد که با توجه به توسعه بناي تجاري و مجموع مساحت ( 
مغازه و بالکن ) به سطح 254.30 متر مربع ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري و نیز 

داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
با توجه تاریخ صدور راي کمیسیون ماده 5 ،ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد********

بابت تخلفات زیر بنایی به بشرح فوق داراي راي بدوي بشماره 1/9516838مورخ 
1395/02/07و همچنین راي تجدید نظر بشماره 1/95/18316مورخ 1395/08/15مبنی بر 

تخریب می باشد
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*********************************************************
گزارش جدید : احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  *********************
ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 584 به تاریخ 91/12/19 

به صورت 4.5 طبقه در4 واحد مسکونی با زیر بناي 763 متر مربع که برابر بند 14 
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج به شماره 92/11/2290/ص به تاریخ 92/05/02 با رعایت 

سطح اشغا ل در حد 60درصد طول پالك با احداث بنا بصورت پنج طبقه روي پیلوت و چهار 
طبقه روي یک باب مغازه به مساحت 55 متر مربع و بالکن درحد 1/3 بسطح 18.3 متر مربع 
و زیر زمین در حد پوشش همکف و تامین یک پارکینگ به ازاي هر واحد فعالیتی و رعایت 

سایر ضوابط و مقرارات طرح مصوب موافقت گردید که  با توجه به  نقشه هاي تائیدي نظام و 
شهرداري  طبقه اول پشت بالکن مغازه ها بصورت انباري و راهرو و طبقه دوم یک واحد و 

طبقات سوم و چهارم و پنجم بصورت تریبلکس در یک واحد   و یکباب مغازه بسطح 55 متر 
مربع و بالکن بسطح 18.3 متر مربع و زیرزمین بسطح 136 متر مربع  جمعآ در دو واحد 

مسکو نی و یک باب مغازه  با مجموع زیربناي 943 متر مربع پروانه اصالح گردید متعاقبآ 
پروانه ساختمانی در تاریخ 1392/11/21 و نیز  1393/12/11 تمدید گردید که  داراي مغایرت با 

 اصالح پروانه بشرح ذیل می باشد
الف)در تمدید پروانه مساحت زیرزمین 222 متر مربع درج گردیده که صحیح آن 136 متر 

 مربع می باشد
ب) در تمدید پروانه  مساحت مغازه 69 متر مربع  و دو باب درج شده  که صحیح آن 55 متر 

 مربع و یک واحد می باشد
ج)در تمدید پروانه مساحت بالکن 23 متر مربع درج شده که صحیح آن 18.3 متر مربع می 

 باشد
د) در تمدید پروانه تعداد واحدهاي مسکونی 5 واحد و دو باب مغازه  با مجموع زیربناي 1020
 متر مربع درج شده که صحیح آن دو واحد مسکونی و یک باب مغازه بسطح 55 متر مربع و 
بالکن بسطح 18.3 متر مربع و زیر زمین بسطح 136 متر مربع بصورت 5.5 طبقه با مجموع 

 زیربناي 943 متر مربع می باشد
الزم به توضییح است وضع موجود ساختمان بصورت 5.5 طبقه  در 7 واحد مسکونی بانضمام 

زیرزمین  و یکباب مغازه و بالکن می باشد عملیات ساختمانی در حد نازك کاري است و با 
توجه به راي شعبه 7 دیوان عدالت اداري و همچنین تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده 

صد درخصوص بروز رسانی گزارش  با توجه به تغییرات انجام شده در ساختما ن  و اصالح پخ 
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در ضلع شمال شرقی  مغازه  از 0.7 متر به 2 متر جهت سهولت رفت و آمد خودرو   و برابر 
نقشه برداري ارائه شده توسط مالک  موارد تخلف سا ختمانی نسبت به اصالح پروانه صادره 

 بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا درزیرزمین بسطح 66.97  متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح  66.97متر مربع  و همچنین تبدیل پیلوت به مغازه  -2
بسطح 34.10 متر مربع  نسبت به پروانه صادره می باشد

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 63.31 متر مربع همچنین  تبدیل انباري و راه پله -3
مسکونی این طبقه به بالکن تجاري  بسطح 125.59 متر مربع نسبت به پروانه صادره  می 

   باشد
اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم در مجموع به سطح  209.72متر مربع ( هر طبقه به  -4

( سطح 52.43 متر مربع
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح  40.93 متر مربع که از این مقدار 27.97 متر مربع  -5

بصورت احداث  هفت باب انباري در زیر شیروانی می باشد  که مساحت یکباب انباري 9.21 
 متر مربع می باشد و مابقی بصورت توسعه راه پله به بام و اتاقک آسنسور و راهرو میباشد

اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله طبقات و افزایش بناي مفید در مجموع  -6
( به سطح 3.02 متر مربع (همکف 2.28 متر مربع و طبقه اول 0.74 متر مربع

 افزایش تعداد واحد ها از دو واحد مسکو نی به هفت واحد مسکونی -7
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی در طبقات دوم  تا پنجم از دو  واحد به هفت  ******
واحد و با توجه به زیر بنا واحد کوچکتر به کسر توسعه بنا در طبقات در مجموع به سطح 

246.98 متر مربع ( طبقه سوم بسطح 27.80 متر مربع طبقه چهارم بسطح 109.59 متر مربع 
و طبقه پنجم بسطح 109.59 متر مربع ) می باشد

با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی ازدو واحد به هفت واحد  و تامین شش  -8
واحد پارکینگ و همچنین راي کمیسیون ماده پنج مبنی بر تامین یک  پارکینگ به ازاي هر 
واحد فعالیتی و متعاقبآ اصالح پروانه داراي یک  واحد کسري پارکینگ مسکو نی می باشد 

ضمنآ  برابر ضوابط صدور پروانه ساختمانی، مالک ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ به ازاي هر 
100 متر مربع واحد تجاري می باشد که با توجه به توسعه بناي تجاري و مجموع مساحت 

تجاري ( مغازه و بالکن ) به سطح 232.99متر مربع ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري 
می باشد

با توجه به  تاریخ صدور راي کمیسیون ماده 5 ،ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد-9
حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف  برابر ضوابط را دارد. مراتب جهت صدور دستور بعدي 

تقدیم می گردد.*** مراتب با توجه به نامه شماره ش ر-158880-1397 مورخ 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



1397/08/20 دبیرخانه کمیسیون ماده صد مورد تائید می باشد .الزم به توضییح است 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است   مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مسکونی مازاد برتراکم بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 3,644,062(سه میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار 
هزار و  شصت و  دو) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 14.95  1.5
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/27244 تجدید 
نظر

سعدي- 
کوي 

فالحتی-  
پشت 
مسجد 

سجاد -  ك 
نبوت 3

1-2-10342-14-1-0-0 18
59

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 

یک دهم ارزش معامالتی معادل 1,472,574(یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو 
هزار و  پانصد و  هفتاد و  چهار) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد. و در 

خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 90.62  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت 100.70 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب خانه دوبلکسی 

.بدون مجوز با قدمت سال 1376 ( طبق فیش برق) در محل موجود می باشد
به استناد خط پروژه 13 مورخ 1397/08/14 به مساحت 26.85 مترمربع در تعریض کوچه 10 

.متري اصلحی می باشد
به مساحت 59.77 مترمربع در همکف در حد تراکم و به مساحت 14.95 مترمربع در همکف 

.خارج از تراکم و به مساحت 30.85 مترمربع در نیم طبقه در حد تراکم می باشد
نقشه برداري اعیان وضعیت موجود ارائه نشده است و اعلم مساحت بر اساس پالن معماري 

.ارائه شده  می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اصغر اسالم دوست موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 15.1 مترمربع 

با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 50016000(پنجاه میلیون و  شانزده هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 15.1  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/27247 بدوي علی آباد 
علی آباد 
شریغتی 
(بانک 

صادرات) بن 
بست قلیپور

1-2-10203-14-1-0-0 186
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 77 مورخ 
1396/07/02 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
.با زیربناي 663/19 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد

.ضمناv داراي پروانه مرحله دوم بشماره 318960 (در حد اتمام فونداسیون)میباشند
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 14/8 متر مربع (هر طبقه 3/7 متر مربع)-1
توسعه انباري در زیرشیروانی بمیزان 0/3 متر مربع-2

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ********

186
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 119246400(یکصد و  نوزده میلیون و  دویست و  چهل و  شش هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.66  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/23 1/97/27250 بدوي فلکه جهاد  
-  زمینهاي 
 فرهنگیان

1-2-10451-21-1-0-0 186
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکلت و سقف طبقه 
همکف و ستون هاي انظار طبقه اول   که داراي پروانه احداث بنا  به شماره 1/97/8 مورخ 

1397/04/05 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 
462.34 مترمربع صادر شده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 

.مازاد بر تراکم در طبقه همکف و به مساحت 23.66 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

5396387(پنج میلیون و  سیصد و  نود و  شش هزار و  سیصد و  هشتاد و  هفت) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 30.83  0.1
 

3360000  , 1380
 , 1397

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/27251 بدوي سعدي   
همیاري 
شهرداري

1-2-10322-71-1-0-0 186
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 3 مورخ 80/01/09  و گواهی پایانکار بشماره 17640مورخ 84/11/09 

همچنین داراي پروانه توسعه بنا بشماره 97 مورخ 1396/08/01 جهت احداث آسانسور در 
حیاط مشاعی می باشد. عملیات احداث آسانسور به پایان رسیده است که با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 1.95 مترمربع داخل تراکم -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 5.85 مترمربع ( هر طبقه 1.95 متر مربع)  -2
داخل تراکم

اضافه بنا راه پله به بام بسطح 23.03 متر مربه که از این مقدار بسطح 6.56 متر مربع  -3
مربوط به احداث جدید اتاقک آسانسور بوده و بسطح 16.47 متر مربع مربوط به راه پله به 
بام بوده که قدمت راه پله به بام با توجه به بازدید از محل و جنس مصالح بکار رفته قدیمی 
بوده اما در پایانکار و صورتمجلس تفکیکی اشاره اي به آن نشده است و به نظر می رسد 

قدمت آن سال 1380 مطابق با پایانکار باشد و اشتباهاً در محاسبات لحاظ نگردیده است و 
.کالً داخل تراکم می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

186
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه مغازه و بالکن تجاري با ضریب4  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 518380800(پانصد و  هجده میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 38.57  4
 

3360000  , 1394 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/09/17 1/97/27254 بدوي بلوار شهید  
قلی پور 

کوي 
 فرهنگیان

1-2-10456-1-1-0-0 186
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 815,001,600(هشتصد و  پانزده میلیون و  یک هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 121.28  2
 

3360000  , 1394 احداث راه پله به بام

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 291.73 مترمربع با ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 490,106,400
(چهارصد و  نود میلیون و  یکصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 291.73  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/09/17 1/97/27254 بدوي بلوار شهید  
قلی پور 

کوي 
 فرهنگیان

1-2-10456-1-1-0-0 186
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
168185 مورخ 97.9.3کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ دو میلیلردو چهارصد و بیست ویک میلیون  ریال 
تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 484200000(چهارصد و  هشتاد و  

چهار میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 26.9  0
 

3360000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 320 مورخ 91/7/24 با زیر بناي کل 692.05 مترمربع در 3 طبقه روي مغازه با بالکن 
صادر گردیده است. داراي تمدید پروانه به شماره 170995 مورخ 93/7/30 می باشد که از 
تاریخ 93/7/24 به مدت یکسال تمدید گردید. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می 

باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 
:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

عدم رعایت جانمایی و همبادي با ساختمان حد شرق که برابر جانمایی مصوب و نقشه   -1
.هاي پروانه فاصله 8.45 متر عقب سازي از حد شرق و بصورت مورب رعایت نگردیده است

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 22.55 مترمربع -2
 توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 16.78متر مربع -3

احداث یک باب مغازه دیگر بسطح 26.90 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -4
افزایش بناي خارج از تراکم بصورت توسعه مسکونی در اول بسطح 14.81 متر مربع -5

توسعه بالکن تجاري بسطح  21.79 متر مربع (  کل بالکن مربوط به مغازه 36.78 متر   -6
مربعی بوده  که از مقدار 21.79 متر مربع بسطح 6.31 متر مربع در حد 1/3 و بسطح  15.48 

متر مربع خارج از 1/3 می باشد.)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 67.65 متر مربع ( هر  -7

طبقه 22.55 متر مربع)
اضافه بناي راه پله آخر به سطح  16.27مترمربع -8

در هنگام صدور پروانه به سطح 291.73 متر مربع از تراکم اعطایی خارج از 25% استفاده  -9
.نموده است

.ضمناً به جاي شیروانی بام تهرانی اجرا نموده است که اصالح آن تا زمان پایانکار الزامی است
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است

با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور کواهی 
.عدم خالف را دارند. مراتب جهت بروزرسانی تقدیم می گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

186
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ه استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ158,205,600(یکصد و  پنجاه و  

هشت میلیون و  دویست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 31.39  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/27271 بدوي فلکه جهاد  
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-2-10452-60-1-0-0 186
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/179 مورخ 
1396/11/25 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 481/8 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و 
سربندي و آجرچینی طبقات (سفتکاري )می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 3.78 مترمربع با توجه به احداث سایبان جهت تامین پارکینگ  -

 با مصالح همگن
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 0.90 مترمربع (هر طبقه 0.30 مترمربع ) -

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 1.14 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.59 مترمربع و در  -

طبقات بسطح 21.12 مترمربع (هر طبقه 7.04  مترمربع )
رعایت پارکینگ می گردد همچنین براي یک واحد دو پارکینگ تامین شده که بالمانع می  -

. باشد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

.اجراي درب پارکینگ طبق نقشه و ضوابط پروانه الزامیست -
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي 

، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات اول الی چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2536800000(دو میلیارد و  پانصد و  سی و  شش میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام 
مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات 

اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 377.5  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27276 تجدید 
نظر

گلسار  
خورشید 
-بن بست 

بی نام

1-1-10227-86-1-0-0 186
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقه پنجم به دلیلی عدم رعایت عقب سازي، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 1,352,820,000(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 161.05  2.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده (ملک شاکی) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان درطبقه چهارم که داراي 
...پروانه و پایانکار ساختمانی و فاقد خالف میباشد

حالیه متقاضی درخصوص ملک مجاور در حد غربی ملک ایشان درحال احداث (ملک 
متشاکی) که داراي پروانه ساختمانی بشماره 284مورخ96/12/28 در5 طبقه روي پیلوت 
وبازیربناي1092.62مترمربع که عملیالت ساختمانی درمرحله آجرچینی بوده که برخالف 
مدلول پروانه داراي افزایش بنا بصورت حدودي درهمکف وطبقات و خارج از طول 60% و 

:بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 75.50 مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 75.50 مترمربع که جمعا بسطح 302 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه پنجم بمقدار 161.05 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 85.55 مترمربع -3

بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي بوده
عدم رعایت فضاي باز بمقدار72.16  مترمربع-4
عدم رعایت فضاي سبز بمقدار2.16  مترمربع-5

الزم بذکراست مقدار افزایش بنا اعالم ظده بصورت تقریبی بوده لذا پس از ارائه نقشه 
برداري ونقشه معماري وضع موجود توسط مالک (متشاکی) قابل به بررسی  درخصوص 

افزایش بنا و تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز خواهد بود....مراتب جهت  صدوردستور مقتضی 
.ارسال میگردد

186
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 174350400(یکصد و  

هفتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 103.78  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/09/13 1/97/27277 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
وحدت 
انتهاي 

 توحید 2

1-1-10078-4-1-0-0 186
6

با توجه به محتویات پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از محل، اعتراض 
شهرداري درخصوص راي صادره براي مقدار اضافه بناي زیرزمین،همکف و طبقات با 

عنایت به اوضاع و احوال و شرایط خاص مالکین که جملگی از جانبازان 70 
درصدجنگ تحمیلی میباشند تجدیدنظرخواهی نامبرده  وارد و موجه نمی باشد زیرا 

راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
2,100,420,000(دو میلیارد و  یکصد میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال، عینا 

تایید می گردد.

جریمه 416.75  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي 

، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
براي تبدیل پیلوت به مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 523,656,000(پانصد 
و  بیست و  سه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.34  2.5
 

3360000  , 1394 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/09/13 1/97/27277 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
وحدت 
انتهاي 

 توحید 2

1-1-10078-4-1-0-0 186
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .در اجراي تبصره 
7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس 

فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی 
گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره518مورخ91/11/23بصورت 5 طبقه 
..روي پیلوت و زیرزمین بازیربناي 1435.53مترمربع در 10واحد مسکونی صادرگردیده است
ملیات ساختمانی اجراي سفتکاري بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 

ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنا در همکف وطبقات که مازاد برتراکم وخارج ازطول%60 
:.(سال وقوع 93)بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرزیرزمین  بسطح43.63مترمربع -1
افزایش بنادرهمکف بسطح43.63مترمربع -2

تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی(توسعه) بسطح62.34مترمربع-3
افزایش درطبقات 1-4 هر کدام بسطح 56.73مترمربع که جمعآ بسطح226.92مترمربع-4

افزایش بنا درطبقه پنجم بسطح81.02مترمربع-5
احداث یک باب انباري درطبقه پنجم بسطح10.33مترمربع-6

افزایش بنا درادامه راه پله به بام بسطح9.97مترمربع-7
ضمنا براساس ضوابط پروانه صادره و حذف پارکینگ شماره 6 بعلت عدم  رعایت ضوابط -8

..عمق 5متر راه عبور داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق میگردد
وضمنآ درخصوص مابقی پارکینگ ها در زیرزمین جهت اجراي عملی درمحل پس از اماده 
..سازي پیلوت جهت پارکینگ در زمان دریافت پایانکار قابل به بررسی عملی خواهد بود

..دیوار حائل تاکنون اجرا نشده است-9
استفاده از تبصره 7سقف تراکم بمقدار 103.78مترمربع درهنگام صدور پروانه ساختمانی -10

..داشته است
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف 1.25 مترمربع-11

لذا جهت تائید رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژ توسط واحد 
محترم نقشه برداري  بوده

که براساس خط پروژه جدید طرح تفصیلی بشماره11مورخ97/02/17(570) بمقدار 2.93  
مترمربع جهت عدم رعایت پخ دوگذر از اعیان در همکف وطبقات داراي عقب نشینی  بوده 

((حدود ابعاد وضع موجود برابر نقشه هاي ارائه شده با حدود ابعاد پروانه صادره مغایرتی 
مشاهده نگردیده ))لیکن عقب نشینی اعالم شده براساس خط پروژه سال جاري بوده و 

..عقب نشینی براساس پروانه صادره رعایت گردیده است
((الزم بذکراست برابر نامه اداره حقوقی شهرداري بشماره 112/20316 مورخ 92/08/26 اعالم 

داشته که شهرداري منطقه با رعایت موازین وفنی وشهرسازي دریافت حقوق قانونی 
شهرداري براي ملک مذکور پروانه ساختمانی صادره نموده و درهنگام صدور عدم خالفی 
وپایانکار موکول به ایفاي تعهد سازمان راه وشهرسازي در واگذاري زمین معوض خواهد 

186
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 .بود)).(نامه به پیوست )
/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,394,238,400

(سه میلیارد و  سیصد و  نود و  چهار میلیون و  دویست و  سی و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 336.73  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/27279 بدوي گلسار-  
بلوار نماز 

استاد معین 
آرزو

1-1-10224-268-1-0-0 186
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 161,565,600(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  

شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.17  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  489 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  816.89 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 59.8 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
بسطح 13.43 متر مربع)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 179.4 مترمربع ( هر  -2
طبقه 59.8 متر مربع)

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 90.9 متر مربع -3
توسعه زیر شیروانی بسطح 3.27 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه  -5
 چهارم  به سطح 3.36 متر مربع

در هنگام صدور پروانه به سطح 9.65 متر مربع در همکف و بسطح 86.52 متر مربع در  -6
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

.تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
.با توجه به افزایش عرض درب مشمول یک عد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

186
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي عزیز علیزاده موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث بناي تجاري بدون مجوز شهرداري به مساحت 86 مترمربع با 

توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک ضرورتی بر قلع احراز نگردید و با عنایت به 
انتخاب کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

473،000،000 ریال، فلذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 172534 

مورخ 97.09.10  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  به مبلغ  94600000(نود و  
چهار میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 86  0
 

1020000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/17 1/97/27281 بدوي بلوار دیلمان 
خ 

میرابوالقاسم
ي بعداز 

بوستان 24

1-1-10577-30-1-0-0 186
8

در خصوص 2 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 102,000,000(یکصد و  

دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي که برابر نقشه برداري ارائه 
شده به مساحت عرصه 219.78 متر مربع می باشد. داراي اعیان بصورت انبار تجاري به 

مساحت 86 متر مربع می باشد. قدمت بنا حدود سال 1392 می باشد. داراي 2 واحد کسري 
پارکینگ نیز می باشد.  به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/12/5 فاقد عقب نشینی می باشد.  
درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

.می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت سوئیت به 
آرایشگاه زنانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 

ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 171647 مورخ 
97/09/07 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

139.590.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 27918000(بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  هجده 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 46.53  0
 

225000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1397/09/17 1/97/27282 تجدید 
نظر

گلسار 125 
 انتهاي ولی 

عصر

1-1-10426-22-1-1-0 186
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در همکف که 
..داراي پروانه و پایانکار می باشد

حالیه مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل آن به تجاري تحت عنوان (مرکز اپیالسیون بانوان) 
نموده که داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق مگیردد.. ودراینخصوص داراي راي 
بدوي کمیسیون ماده بشماره 1/97/24191 مورخ 97/03/08 مبنی بر تعطبلی محل کسب 

..واحراي حمک بوده که تاکنون هیپگونه اقدامی از سوي مالک صورت  نگرفته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می گردد

186
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده وتایید گواهی استحکام بنا به موجب 
نظریه شماره 170825 مورخ 97/09/07کارشناس رسمی دادگستري، به استنادتبصره 

4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  999945(نهصد و  نود و  نه 

هزار و  نهصد و  چهل و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.38  0.1
 

202500  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27283 بدوي فخب 
خیابان 
شهید 

نوروزي 
کوچه 

شانزدهم 
پشت پست 
بانک فرعی 
اول سمت 

راست 
انتهاي 

کوچه سمت 
 راست

1-1-10649-25-1-0-0 18
70

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون و  
شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

202500  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ 
یکبابخانه ویالیی بهمراه انباري در حیاط با قدمت حدود 15 سال (تاریخ نصب کنتور برق 

.1382) بمساحت عرصه 115/09 متر مربع و بدون مجوز احداث گردیده است
طبق پالن معماري ارائه شده زیربناي مسکونی 45/44 متر مربع و انباري 3/94 متر مربع 

.میباشد
.سطح اشغال 42/90% و یکواحد کسري پارکینگ دارند
کل زیربنا داخل تراکم میباشد.(سطح اشغال مجاز %60)

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروزه ارسالی بشماره 12 

.مورخ 1397/07/02 فاقد عقب نشینی میباشد
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

18
70

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رضا قنبرپور مقدم محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 13/81 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 91,146,000(نود و  یک 

میلیون و  یکصد و  چهل و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 13.81  2
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 1/97/27287 بدوي گلسار-  
خیابان  104
 - سینا دوم

1-1-10374-25-1-0-0 18
71

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلف صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 16/83 متر مربع مشارالیه را با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 9,997,020(نه میلیون و  
نهصد و  نود و  هفت هزار و  بیست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 16.83  2
 

297000  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان پنج طبقه برروي پیلوت در 5 واحد 
مسکونی که داراي پروانه به شماره 596 مورخ 1381/10/12 و پایانکار به شماره 34519 مورخ 

.1383/10/10 و با مساحت کلی 691.83 مترمربع صادر شده است
متقاضی بعداز پایانکار مبادرت به احداث سایبان در همکف به مساحت 31.97  مترمربع و 

همچنین توسعه بنا در طبقه آخر به مساحت 13.81 مترمربع بصورت احداث تراس و همچنین 
با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي توسعه بناي همزمان ساز در طبقه پنجم به مساحت 

.16.83 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

18
71

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم فاطمه رنجکش ضیابري 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به 

مساحت 30 مترمربع، مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,209,600,000(یک میلیارد و  دویست و  نه میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 120  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/27315 بدوي گلسار  خ  
96  بن 

 بست اول

1-1-10526-25-1-0-0 18
72

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/354 مورخ 96/12/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در2 واحد 
مسکونی و بازیربناي 464.55 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 6.42 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 6.42 مترمربع-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 0.40 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 3.26 مترمربع (هر طبقه 1.63 مترمربع) -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم و سوم به سطح 0.80  -5
مترمربع (هر طبقه 0.40 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 21.53 مترمربع -6
به سطح 4.78 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7

در زیرشیروانی
.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
داراي سوابق شکایت و گزارش غیابی مطرح در کمیسیون ماده صد مبنی بر احداث طبقه 

.مازاد بوده که با توجه به توضیحات فوق فاقد طبقه مازاد میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

18
72

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلفات ، تخریب آن 
ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه چهارم 
وتوسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 14,532,000(چهارده میلیون و  

پانصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.65  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/27316 بدوي بلوار رجائی  
پشت 

مدرسه امام 
جعفر صادق 
کوچه 47- 
بن بست ش 

ستوده

1-2-10100-75-1-0-0 18
73

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 159مورخ 
96/10/21 واصالح پروانه  بشماره 324480 مورخ 96/11/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 

..4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 798.25 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه داراي افزایش بنا 

:.کمتر از حد 5% زیربناي زیربناي پروانه به شرح ذیل میباشد
کاهش بنا در همکف به سطح 3/21 مترمربع-1

کاهش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 0/04مترمربع که جمعآ بسطح 0/12 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 29.31مترمربع  که ازاینمقدار بسطح 21.32 مترمربع -3

.تبدیل شیروانی به تراس روباز میباشد
افزایش در زیرشیروانی بسطح 0/66مترمربع-3

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام  صدور پروانه ساختمانی نداشته است-4
..رعایت پارکینگ میگردد-7

...مشمول نما ومنظر میگردد-8
...حالیه مالک  درخواست صدور عدم خالفی را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

الزم بذکراست  درخصوص تبدیل شیروانی به بام تهرانی (تراس روباز) بسطح 21.32 =====
مترمربع طی بازدید مجدد و داراي گزارش اصالحی بوده لیکن مالک اشتباهآ درتکمیل 

مدارك پرونده جهت ارسال به کمیسیون ماده صد گزارش قبلی را درپرونده ضمیمیه گردیده 
===.است .. حالیه فرم تحلیل وگزارش کارشماسی اصالحی به پیوست ارسال میگردد

18
73

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایبان جدا ساز بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 84,716,800(هشتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  شانزده هزار و 
 هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 34.72  2
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 1/97/27320 تجدید 
نظر

گلسار 104 
 بوسار

1-1-10037-67-1-0-0 18
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال  احداث داراي  پروانه ساختمانی احداث بنا مرحله 
اول به شماره 194 مورخ 95/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 5  

واحد مسکونی با زیربناي کل 1438.53 مترمربع می باشد و در مرحله فنداسیون پروانه 
مرحله دوم دریافت نموده است. پس از آن در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي از بابت 

تخلفات به شرح زیر داراي سوابق بوده و گواهی عدم خالف به شماره 329146 مورخ 97/5/1
: دریافت نموده است

 اضافه بنا در همکف بسطح 17.59 مترمربع  با توجه به حذف سایبان -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 70.36 مترمربع ( هر طبقه 17.59 مترمربع )-

اضافه بنا در طبقات 5 بسطح 129.48 مترمربع با توجه به عدم رعایت عقب سازي در این  -
. طبقه ضمن اینکه بسطح 20.29 مترمربع از آن بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1 تا 4 بسطح  7.68  -

 مترمربع و در طبقه 5 بسطح 3.03 مترمربع
کاهش بنا در زیر شیروانی  بسطح  16.33 مترمربع ضمنا بسطح  1.03 مترمربع اضافه بناي  -

. تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
.رعایت 10باب پارکینگ دوبل براي 5 واحد تا این مرحله طبق نقشه  می گردد -

ضمناً رعایت فضاي باز و همچنین  فضاي سبز طبق نقشه می گردد و اجراي آن تا زمان  -
. پایانکار الزامیست

نصب درب سواره رو (به عرض 3 و 4 متر طبق ضابطه پروانه ) وارتفاع پیلوت (2.40 متر)  -
الزامیست

***************************
عملیات در مرحله نازك کاري بوده که مالک اقدام به احداث سایبان جداساز بسطح 34.72 
متر مربع در محوطه حیاط  جهت تامین 2 باب پارکینگ مازاد بر نیاز نموده است. درخواست 

.رسیدگی به تخلف را دارند. مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

18
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

968,016,000(نهصد و  شصت و  هشت میلیون و  شانزده هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 115.24  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 1/97/27322 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
پشت 

آموزشگاه 
متین 

روبروي 
کوچه همت 

بن بست 
بارش

1-1-10245-18-1-0-0 18
75

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 99 مورخ 1395/11/19 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 976.75 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.15 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 96.20 مترمربع ( هر طبقه 24.05 مترمربع  -

(
توسعه زیر شیروانی به سطح 6.89 مترمربع -

.افزایش تعداد واحد از 8 به 12 واحد که داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد-
طبقات سوم وچهارم از 1 واحد به 3 واحد افزایش یافته که به سطح 27.94 مترمربع در  -

.فرم تحلیل لحاظ می گردد
.ضمناً پارکینگهاي 6 و 7 در تزاحم می باشند

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  821,520,000(هشتصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  بیست هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.8  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/27326 تجدید 
نظر

طالقانی   
ستوده

1-2-10003-115-1-0-0 18
76

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/405 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 401.8 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي اسکلت و ستونهاي طبقه سوم بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي معماري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 18.75 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول تا سوم جمعاً به سطح 79.05 مترمربع ( هر طبقه 26.35  -2
مترمربع )

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

18
76

. در خصوص اعتراض خانم فرزانه بورقانی فراهانی نسبت به راي شماره 1.97.26108 
مورخ 97.08.19 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4  با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه رأي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه اعتراض، ضمن نقض راي اصداري مذکور با ملحوظ قرار دادن تبصره 

2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 (تقلیل ضریب 2.5 به 
1.75 ) برابر ارزش معامالتی نسبت به افزایش بنا در همکف و طبقه اول به مبلغ 
162758400(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

چهارصد)  ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 27.68  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/27328 تجدید 
نظر

رشتیان  
روبروي 

پارك میثم 
بن بست  

51

1-2-10120-81-1-0-0 18
77

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/36 مورخ 1397/04/26 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 
.720/4 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف دوم میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف و 
.طبقه اول بمساحت 27/68 متر مربع (هر طبقه 13/84 متر مربع) میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تبدیل واحد 
تجاري(دفترکار)طبقه یازدهم به کافی شاپ ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا 

راي بدوي، با جریمه به مبلغ 740,220,000(هفتصد و  چهل میلیون و  دویست و  
بیست هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 113.88  0
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/09/24 1/97/27329 تجدید 
نظر

 
گلسار-نب
ش میدان 
باستانی 
  شعار

1-1-10003-142-1-0-0 18
78

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی (شرکت سرمایه گذاري مسکن)داراي پروانه بشمار675
مورخ87/12/03بصورت11طبقه روي پیلوت بازیربناي7941.97مترمربع واصالح پروانه 

مورخ91/04/26بازیربنایی8275.05مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده 
حالیه برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد 

:برتراکم بشرح ذیل میباشد
کاهش درزیرزمین بسطح93.29مترمربع و همچنین کاهش بنا در همکف بسطح 1-120.40

مترمربع
تبدیل قسمتی از پیلوت وراه هرو به تجاري بسطح10.30مترمربع -2

افزایش تعداد واحد تجاري درهمکف از 9به 10واحد تجاري و درطبقه اول از11به 12واحد -3
تجاري

کاهش سطح پست برق و رواق درهمکف-4
کاهش درطبقه اول بسطح79.72مترمربع-5

 کاهش درطبقات2-3-4 بسطح65.22مترمربع-6
افزایش بناي تجاري(دفترکار) درطبقات5-11 بسطح68.90مترمربع-7

افزایش درادامه راه پله به بام بسطح21.84مترمربع-8
 افزایش دربالکن تجاري درنیم طبقه همکف واول بسطح17.07مترمربع نموده-9

باتوجه توسعه تجاري وضوابط تجاري متمرکز تعداد 70 واحد پارکینگ مورد نیازبوده -10
که56 واحد موجود بوده و4 واحد داراي سوابق پرداخت درهنگام اصالح پروانه بوده حالیه 10

 . واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگیرد
((الزم به ذکر است که از بابت تبدیل طبقه یازدهم از دفاتر تجاري به کافی ***********

شاپ به متراژ 113.88 مترمربع در یک واحد تجاري داراي کمیسیون ماده صد به شماره 
********** 1/97/27329 مورخ 97/09/24 می باشد.))

الزم به ذکر است که این گزارش به جهت مختومه نمودن پرونده می باشد و هرگونه اضافه  
.بناي احتمالی در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

18
78

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  به موجب نظریه 
شماره170884 مورخ 97.09.07 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف بر اساس زمان وقوع تخلف (سال 1383) را به مبلغ 
120.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 24000000
(بیست و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.05  0
 

202500  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27330 تجدید 
نظر

فخب - بعد 
از فلکه 

نبوت- قبل 
از مسجد

1-1-10358-90-1-0-0 18
79

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 7,480,350(هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار و  سیصد 

و  پنجاه) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 18.47  2
 

202500  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته لذا راي بدوي جریمه بملغ 2,251,395(دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  یک 

هزار و  سیصد و  نود و  پنج) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 111.18  0.1
 

202500  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی طبق نقشه برداري 
ارائه شده بمساحت 185/31 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه دوبلکس با زیربناي 129/65 متر 
مربع بهمراه یکباب مغازه جداساز در حیاط بمساحت 25/45 متر مربع و انباري روي مغازه 
بمساحت 11/60 متر مربع مجموعاv با قدمت حدود 14 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1383) و 

.بدون مجوز احداث گردیده است
بناي داخل تراکم مسکونی بمساحت 111/18 متر مربع -بناي خارج از تراکم بمساحت 18/47 

متر مربع
(سطح اشغال مجاز %60)

.و بناي تجاري کالv خارج از تراکم میباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12

. مورخ 1397/05/24 فاقد عقب نشینی میباشد
ضمناv واحد تجاري مذکور با فعالیت فروش و نصب روکش صندلی خودرو و داراي تابلو به 

.ابعاد حدوداv 2* 1/20 متر میباشند
.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی و گزارش دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 356,000,000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/24 1/97/27331 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
نماز روبروي 

صابرین  
ساختمان 

پروانه

1-1-10057-32-1-0-0 18
80

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 543,505,200(پانصد و  چهل و  سه میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب 

نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 
شهرداري انجام گیرد

جریمه 50.89  3
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
174533مورخ 97.9.12کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ سی و یک میلیاردو سیصدوسی و شش میلیون و 
دویست هزار ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
6,267,250,000(شش میلیارد و  دویست و  شصت و  هفت میلیون و  دویست و  پنجاه 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 113.95  0
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده  آپارتمان احداثی در مرحله بهره برداري بصورت 4 طبقه روي 
سوئیت داراي پروانه و پایانکار می باشدو کلیه واحد ها در سال جاري معامله شده است  . 

داراي  مجوز تعمیرات جزئی شامل ترمیم سربندي و چکه  گیري   و نصب داربست و تعویض 
نما ، بدون افزایش بنا می باشد ****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 

1397/03/13 بمساحت حدوداv 36/94 متر مربع در تعریض معبر 51 متري حد جنوب قرار 
: دارد .حالیه بر خالف مجوز صادره داراي مغایرت هاي ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 58.90 مترمربع که از این مقدار  بسطح 41.74 مترمربع  توسعه  -
 . تجاري و بسطح 17.16 مترمربع اضافه بناي پیلوت و البی می باشد

 تخریب سوئیت همکف و تبدیل قسمتی از پیلوت به 2 باب تجاري بسطح 72.21 مترمربع -
نصب آسانسور با کاهش سطح بناي مفید واحد ها ، در فضاي ورودي واحد ها مجاورت راه  -

 پله - در همکف بسطح 2.69 مترمربع و در طبقات بسطح 10 مترمربع
 احداث راه پله تا بام و احداث اتاقک آسانسور در زیرشیرواتی بسطح 21.04 مترمربع -

با توجه به تامین 4 باب پارکینگ براي مسکونی تعداد دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد -
 . 

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

18
80

شهرداري طبق ضوابط و مقرارات خود عمل نماید .  ردتخلف 9.59 3560000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/11/06 1/97/27336 بدوي گلسار خ78
  

1-1-10046-46-1-0-0 18
81

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 382,984,800(سیصد و  هشتاد و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  
چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.86  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 32 مورخ 1396/05/11 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/39 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و در مرحله اتمام 
.فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 315873 دریافت نموده اند

:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/76 متر مربع-1

توضیح اینکه در همکف اتاق تأسیسات در حیاط (2 متر حیاط خلوت حد شمال) بمساحت 
.9/59 متر مربع احداث گردیده در حالی که زیربنا در همکف کاهش یافته است

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/38 متر مربع (هر طبقه 4/46 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/01 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/40 متر مربع و در -4
طبقات 19/08 متر مربع (هر طبقه 6/36 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

18
81

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمد عباسی و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  مبادرت به افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به 
مساحت 36.68 مترمربع وکاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و 
طبقات جمعاً به مساحت 9.39 مترمربع  و اضافه بناي انباري زیرشیروانی به مساحت 

1.11 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 233791200(دویست و  سی 

و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.18  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/27338 بدوي بلوار قلی  
پور خ 

گلزاران ك 
  زنبق

1-2-10484-1-1-0-0 18
82

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 1/97/14-97/04/10 بصورت سه طبقه روي 
پیلوت در سه واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 453.37 مترمربع می 

باشد . در مرحله سفتکاري و شروع نماسازي از بابت افزایش بنا داراي سوابق و راي جریمه از 
: کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 9.17 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  27.51 مترمربع ( هر طبقه  9.17 مترمربع ) -

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 4.05 مترمربع ضمنا بسطح 1.11 مترمربع اضافه بناي  - 
.  تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.67 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 6.72 مترمربع (هر طبقه 2.24 مترمربع )

 . رعایت پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نشد و تقاضاي صدور 
گواهی عدم خالف  بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 

.بروزرسانی و صدور دستور تقدیم می گردد

18
82

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2448312000(دو میلیارد و  چهارصد و  چهل و  هشت میلیون و  

سیصد و  دوازده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 292.68  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/29 1/97/27340 بدوي گلسار خ  
176 

1-1-10418-17-1-0-0 18
83

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 92 مورخ 1396/07/26 به صورت 5.5 طبقه در 9 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 1453.26 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 326742 مورخ 
1396/12/28 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.75 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 87 مترمربع ( هر طبقه 21.75 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 132.99 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 111.24  -

مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
کاهش زیر شیروانی به سطح 10.28 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 6.17 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 35.68 مترمربع ( هر طبقه 

8.92 مترمربع ) و طبقه پنجم به سطح 7.39 مترمربع
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 1.70 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد مسکونی از 9 به 10 واحد -

با توجه به اینکه پارکینگهاي شماره 1 و10 و همچنین پارکینگهاي شماره 4 و5 با یکدیگر  -
در تزاحم می باشند در نتیجه داراي 2 واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات 

.درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي مهدي زندي و شرکا، پس از مالحظه جامع 
محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و 
توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 10 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی اصول سه گانه شهرسازي، فنی و بهداشتی، 
قرار امر کارشناسی صادر  و  پس از وصول نظریه مزبور به شماره 159907 مورخ 

97.08.21   ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و 
بهداشتی، اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض رأي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت به افزایش بنا در طبقه پنجم  به مساحت 

67.4 مترمربع و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 242.05 مترمربع به مبلغ 
3119256000(سه میلیارد و  یکصد و  نوزده میلیون و  دویست و  پنجاه و  شش هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد. رأي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 309.45  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1397/09/17 1/97/27348 رسیدگ
ي 

 مجدد

0-0-1-13-10028-1-1 گلسار 146  18
84

در خصوص افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی چهارم راي تجدیدنظر به شماره 
صدراالشاره به قوت خود باقیست. 

جریمه 197.47  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص تراکم اعطایی راي تجدیدنظر به شماره صدراالشاره به قوت خود باقیست.  جریمه 208.94  0.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  491 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1292.5 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 2.48 متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 37.8 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ)

احداث سرویس جداساز در حیاط خلوت و متصل به سازه اصلی بسطح 3 متر مربع -3
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 151.2 مترمربع ( هر  -4

طبقه 37.8 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم بسطح 67.4 متر مربع که از این مقدار بسطح  -5

.29.6 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 242.05 متر مربع در طبقه ششم که از این مقدار بسطح -6

.70.27 متر مربع بصورت تراس روباز می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف به سطح 2.37 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 3.1 

متر مربع ( هر طبقه 0.62متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 28.33 متر مربع در همکف و بسطح 180.61متر مربع در  -8

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه 5 واحد با زیر بناي مفید بزرگتر از 180 متر مربع می باشد لذا 10 واحد  -9
پارکینگ مورد نیاز بوده که 9 واحد تامین گردیده و داراي یک واحد کسري پارکینگ می 

.باشد

:ضمناً
.انباري در زیر شیروانی حذف گردیده و بسطح  59.63 متر مربع کاهش یافته است /--

.رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی الزامی است /--
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه مورخ 96/9/13 دبیرخانه کمیسیون ماده صد مساحت سرویس  ***
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بهداشتی و مازاد بر تراکم همکف جمعا در فرم تحلیل لحاظ گردیده بوده که در گزارش حاضر 
.به تفکیک ورود اطالعات داده شد

***.در حال بهره بر داري می باشد ***
.داراي سایبان یکدست ساز بسطح 8.2 متر مربع در همکف می باشد ***

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث سه باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 173388 مورخ 97/09/10 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.653.100.000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

730620000(هفتصد و  سی میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 121.77  0
 

303750  , 1384 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/17 1/97/27349 بدوي ولی عصر 
خانجانی 

جنب 
مجتمع 

باران

1-1-10720-2-1-0-0 18
85

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 22,781,250(بیست و  دو 
میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.5
 

303750  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت 3 باب مغازه خالف ساز بر روي زمین نسقی داراي 
فروشنامچه که زیربناي کل اعیانات  121.77 متر مربع با مصالح بنایی و با قدمت سال 1384 
( به استناد تاریخ نصب کنتور برق)  می باشد. مساحت مغازه ها به ترتیب از راست به چپ 
20.66 ، 29.17 و 71.94 متر مربع می باشد. از بابت اعیانات مجوزي ارائه نگردید. داراي 2 

واحد کسري پارکینگ تجاري با توجه به ضوابط زمان ساخت می باشد. به استناد خط پروژه 
11 مورخ 97/4/5 بسطح 24.89 متر مربع از عرصه و اعیان در تعریض قرار دارد. مراتب با 

.توجه به اخطاریه کمیسیون ماده صد و مراجعه مالک تقدیم حضور می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، ، ضمن نقض راي بدوي که بصورت 

غیابی براي متراژ 100 مترمربع بناي مسکونی صادرگردیده بود و برابر گزارش جدید 
شهرداري متراژ تخلف از 100 به ، به 81.56 مترمربع کاهش یافته، استنادتبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار 81.56 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  1325350(یک 

میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.56  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27350 تجدید 
نظر

چهارراه 
عرفان  به 

طرف 
سحرخیز 

جنب امالك 
صدراي 
شمال

1-1-10396-486-1-0-0 18
86

با احراز تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به متراژ 31.06 مترمربع، محل هیچگونه 
تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران 

ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به 
کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس 

منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 173359 مورخ 97/09/10 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 63.200.000 ریال تعیین و براورد 

نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي که بصورت غیابی 

براي متراژ 25 مترمربع مغازه صادر گردیده بود و طبق گزارش جدید شهرداري متراژ 
مغازه از 25 مترمربع به 31.06 مترمربع افزایش یافته،به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
12,640,000(دوازده میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.06  0.1
 

162500  , 1378 احداث بناي بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 
عرصه 146.38 مترمربع مشتمل بر یک باب خانه مسکونی به سطح 81.56 مترمربع (در حد 

تراکم ) و 2 باب مغازه جمعاً به سطح 31.06 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیانات مجوزي 
نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1378 می باشد. 

برابر خط پروژه شماره 11 موزخ 1397/04/23 به سطح 1 مترمربع از حد شرق در تعریض 
کوچه 12 متري می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/12/12 و 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل بناي فرهنگی به 
تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 

خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 

و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 151541 مورخ 97/08/06 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 22.523.655.000 ریال تعیین و براورد نموده است 

که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,504,731,000(چهار میلیارد و  

پانصد و  چهار میلیون و  هفتصد و  سی و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 641.82  0
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/13 1/97/27373 بدوي گلسار -  
بلوار 

گیالن- 
جنب 

هاکوپیان

1-1-10424-11-1-95-0 18
87

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 356,000,000(سیصد و  

پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت تک برگ بصورت عرصه و اعیان سالن 
اجتماعات به مساحت 544.67 مترمربع و قطعه 95 تفکیکی در طبقه هفتم به انضمام بالکن 

قطعه 95 تفکیکی به مساحت 35.43 مترمربع واقع در نیم طبقه فوقانی طبقه هفتم و 
بانضمام انباري داخلی قطعه 95 تفکیکی به مساحت 35.47 مترمربع در سمت شمالی نیم 

طبقه فوقانی طبقه هفتم به انضمام انباري داخلی قطعه 95 تفکیکی به مساحت 26.25 
. مترمربع واقع در سمت جنوبی نیم طبقه فوقانی طبقه هفتم می باشد

:حالیه مالک پس از پایانکار داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم تجاري از بابت  تغییر کاربري اعیان طبقه هفتم به مساحت   -1
544.67 مترمربع از فرهنگی ( سالن اجتماعات) به تجاري شامل یکباب کافه رستوران  به 

مساحت 227.23 مترمربع و دوباب آشپزخانه تجاري که اولی به مساحت 128.69 مترمربع و 
دومی به مساحت 47.52 مترمربع  و یک واحد  تجاري به مساحت 54.52 مترمربع و 

سرویس بهداشتی تجاري به مساحت 35.49 مترمربع و راهروي تجاري به مساحت 30.63 
مترمربع و دو باب انباري منضم به یکی از آشپزخانه ها  به مساحت  20.59 مترمربع نموده 

. اند
بناي مازاد بر تراکم تجاري از بابت  تغییر کاربري اعیان نیم طبقه هفتم از فرهنگی به  -2

تجاري به مساحت 97.15 مترمرمربع  که شامل بالکن تجاري به مساحت 35.43 مترمربع  و 
 دوباب انباري هاي تجاري به مساحت  هاي 35.47 مترمربع و 26.25 مترمربع نموده اند

.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3
(( طی بازدید مجدد طبقه منفی یک اعاده  به وضع سابق شده است  و همچنین متقاضی از 
بابت تغییر کاربري انباري مشاعی به انباري اختصاصی در طبقه منفی دو انصراف داده است 

(( 
داراي راهروي مشاعی به مساحت 30.63 ترمربع و سرویس بهداشتی مشاعی به مساحت 

.35.49 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي عینا تایید میگردد

جریمه 269.15  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 1/97/27374 تجدید 
نظر

خ معلم  
باالتر از 
میدان 

سرگل نبوت 
سوم

1-2-10271-5-1-0-0 18
88

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 35193600(سی و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  
ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 12.22  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 217 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه روي یک باب مغازه 

با زیر بناي کل 822.35 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 316505 در مرحله اتمام 
فونداسیون صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده و تا این 
:مرحله و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 73.54 مترمربع -1
توسعه رواق به سطح 0.15 مترمربع -2

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 94.49 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 92.05 مترمربع -4

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 244.76 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 171.8 مترمربع ( هر طبقه 85.9 مترمربع ) -6

توسعه زیر شیروانی به سطح 18.56 مترمربع -7
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 12.22  -8

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام ( طبقه چهارم ) به سطح 5.25 مترمربع -9

داراي 9 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که در زمان پروانه یک واحد کسري -10
.پارکینگ پرداخت گردیده است

*********************************************************
***************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/08/12 مبنی بر اینکه در صورت اعاده 
: طبقه اول به مسکونی وضعیت کسري پارکینگ بررسی شود ، الزم به توضیح است

در صورت اعاده طبقه اول به مسکونی آیتم شماره 5 ( تبدیل مسکونی به تجاري به سطح 
.244.76 مترمربع ) حذف و کسري پارکینگ تجاري از 8 واحد به 5 واحد تقلیل می یابد

ضمناً با توجه به 3 واحد مسکونی بیش از 180 مترمربع نیاز به 3 پارکینگ دوبل می باشد که 
.با توجه به تامین 2 پارکینگ داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

*********************************************************
*****************************************

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/09/17 مبنی 
.بر اعاده به وضع سابق می باشد

حالیه طی بازدید صورت گرفته مالک اقدام به تغییراتی نسبت به سوابق به شرح ذیل 
:نمودند
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کاهش تجاري در همکف به سطح 94.49 مترمربع و رساندن آن به متراژ زمان پروانه -
کاهش رواق به سطح 0.15 مترمربع و رساندن آن به متراژ زمان پروانه -

.طبقه اول به سطح 244.76 مترمربع از حالت تجاري به مسکونی برگشته است -
برابر ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد و با توجه به 3 واحد  -

مسکونی بیش از 180 مترمربع نیاز به 3 پارکینگ دوبل می باشد که با توجه به تامین 3 
.پارکینگ داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  77,267,500(هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و  هفت هزار و  
پانصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.97  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 1/97/27376 تجدید 
نظر

صفاري  
پایین تز از 
سید رقیه  

نامور

1-2-10085-5-1-0-0 18
89

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  ساختمان در حال احداث داراي پروانه 
بشماره 1/97/28-97/04/26 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در مرحله اجراي میلگرد گذاري  
فنداسیون می باشد که تا این مرحله با توجه به عدم رعایت حیاط خلوت سراسري ، یک 

پاسیوي 2*2 جهت نورگیري داشته  و برابر نقشه ارائه شده بسطح 9.97 مترمربع اضافه بنا 
دارند . حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به 

.حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/24 1/97/27377 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ136

1-1-10065-33-1-0-0 189
0

در خصوص 153.4متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 153.4  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در 

مورد تراکم اعطایی به میزان134.19 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 225,439,200(دویست و  بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  سی و  نه هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 134.19  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  513,072,000(پانصد و  سیزده میلیون و  هفتاد و  دو هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.9  3
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/09/24 1/97/27377 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ136

1-1-10065-33-1-0-0 189
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکا ن تعرفه  شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 228 مورخ 1393/11/11 به صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري 
زیر شیروانی در 2 واحد مسکونی با زیربناي 500.80 متر مربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده و تا این مرحله داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 2.3 متر مربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 37.6 متر مربع (هر طبقه 9.4 متر مربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 2.2 مترمربع و طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 8.8 مترمربع ( هر طبقه 2.2 مترمربع )
تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد افزایش یافته در نتیجه داراي 2  واحد کسري  -

 .پارکینگ می باشد
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی به سطح 76.7 متر مربع در طبقه دوم و به سطح  -

 .76.7 متر مربع در طبقه چهارم با عنوان افزایش تعداد واحد لحاظ می گردد
 اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 134.19 متر مربع ( تبصره 7) -

الزم به توضیح است شاکیان پرونده ( آقاي خلیقی و خانم رحمانی ) ملک خود را به متشاکی 
( آقاي جعفرزاده ) جهت مشارکت تحویل دادند و حالیه متشاکی به دلیل داشتن 2 کسري 
پارکینگ اقدام به احداث تیرآهن در کنار دیوار حیاط جهت تامین پارکینگ نموده که این 
امر موجب نارضایتی شاکیان بوده و درخواست جلوگیري از کار و تخریب پایه هاي فلزي را 

دارند که در این خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می باشد.  مراتب جهت پاسخ به 
.نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/05/06 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سید جلیل موسوي 
ماسوله و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح مازاد بر تراکم از بابت احداث تراس 

روباز ( متعلق به واحد طبقه ششم ) به مساحت 76.86 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 258,249,600(دویست و  پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و 
 چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 76.86  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/27396 بدوي گلسار - 
خیابان 133

 

1-1-10084-96-1-0-0 189
1
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بناي مرحله 
اول به شماره به شماره218 مورخ 95/12/28 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیرزمین در 
5 واحد مسکونی و با زیربناي 1442.37  صادر شده است و متعاقب آن در مرحله بتن ریزي 
فونداسیون از بابت اضافه بنا در زیر زمین به مساحت 29.66 مترمربع داراي سوابق و راي 
کمیسیون ماده صد می باشد که پس از آن مالک مبادرت به دریافت پروانه احداث بناي 
مرحله دوم شماره 318463 مورخ 1396/12/11 و به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیر 

. زمین در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1472.03 مترمربع نموده است
متعاقب آن از بابت تخلفات در طبقات و در مرحله اتمام اسکلت و فعال فاقد سربندي و در 
حال انجام دیوار چینی با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت بناي مازاد بر 

 : تراکم و احداث یک طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي همزمان ساز در زیر زمین  به مساحت 5.27 مترمربع -1

 اضافه بنا در همکف به مساحت 30.48 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.93 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 59.21 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 59.21 مترمربع -5

. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.21 مترمربع  -6
. اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59.21 مترمربع  -7

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به مساحت 112.66 مترمربع -8
. اضافه بناي راه پله و آسانسور زیر شیروانی به مساحت 2.63 مترمربع -9

(( ازبابت موارد فوق الذکر نیز داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 
1/97/26301 مورخ 1397/07/27 مبنی بر صدور جریمه می باشد.))

حالیه با توجه به پیشترفت عملیات ساختمانی ( در مرحله سفت کاري ) و با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده ، داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث تراس روباز ( متعلق به واحد 

.طبقه ششم ) به مساحت 76.86 مترمربع می باشد
.از بابت تراس روباز داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي می باشد

حالیه با توجه به بررسی مجدد داراي بناي مازاد بر تراکم همزمان ساز بصورت کاهش 
مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید به مساحت 3.17 مترمربع در زیرزمین 

. و به مساحت 1.94 مترمربع در طبقه همکف می باشد
.کسري پارکینگ متعاقبا قابل بررسی می باشد

.کسري فضاي باز و سبز ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید و طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,861,107,200(دو 

میلیارد و  هشتصد و  شصت و  یک میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 283.84  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/04 1/97/27430 بدوي دیلمان  
انتهاي 

 توحید 8
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/366 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 638.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.65 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 72 مترمربع ( هر طبقه 24 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 164.5 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 5.62 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 
22.26 متر مربع ( هر طبقه 7.42 متر مربع )

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 6.81  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.زیر شیروانی به سطح 0.2 مترمربع کاهش یافته است
.داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت پرداخت عوارض درآمدي می باشد

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اوضاع و احوال خاص قضیه و محل 

استقرار ملک ، تخریب بنا خسارت و ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد بنابراین ضرورتی به قلع نیست،لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  372,000,000(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد با توجه به تعهد انجام 
شده توسط مالک شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به هنگام اجراي طرح اقدام 

نماید

جریمه 160  0.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 1/97/27496 بدوي پیر بازار  
vکوي 

حسینی 
کوچه پاییزه 
سمت چپ 
درب اول

1-1-10373-658-1-0-0 189
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی بدون مجوز بر روي یک قطعه 
 زمین نسقی به مساحت 99 متر مربع می باشد

ساختمان احداثی به صورت 1 طبقه بر روي یک واحد مسکونی در همکف ( سوئیت )  *---*
  با زیربنا تقریبی  کل به سطح  160 متر مربع می باشد
 بناي احداثی با قدمت سال 1393 می باشد *----*

با توجه به موقعیت مکانی ملک در محدوده فضاي سبز واقع گردید ه و کامال  *-----*
خارج از تراکم می باشد

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *------*
باستناد خط پروژه شماره 3-1 و طرح تفصیلی جدید به سطح 6.95 متر مربع   *-------*

 از عرصه و به سطح 13.9متر مربع از اعیان ( 1 طبقه بر روي سوئیت ) در تعریض می باشد

متراژ با توجه به عدم دسترسی به نقشه هاي ارائه شده بر اساس سوابق گزارش هاي قبلی 
.تکمیل گردیده است

حالیه واحد طبقه اول درخواست دریافت مجوز حفاري گاز به طول 4 متر با پوشش خاکی را 
.دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به اوضاع و شرایط خاص قضیه، بلحاظ 

عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم 
، به مبلغ  204,907,500(دویست و  چهار میلیون و  نهصد و  هفت هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.05  1.5
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/27534 بدوي پستک کوي 
طالقانی 
کوچه 
ارکیده
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي احداث انباري و سرویس بهداشتی ، به مبلغ  2,191,000(دو میلیون و  
یکصد و  نود و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.26  0.5
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 329.25 مترمربع میباشد که مالک بدون مجوز 

اقدام به احداث بناي مسکونی (کال خارج تراکم) نموده است. عملیات ساختمانی در مرحله 
.سفتکاري میباشد

:مطابق نقشه برداري ارائه شده تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل میباشد
احداث بناي مسکونی به صورت یک باب خانه ویالیی به سطح 65.05 مترمربع -

احداث سرویس بهداشتی جداساز در محوطه به سطح 3.65 مترمربع-
احداث انباري جداساز در محوطه به سطح 2.61 مترمربع -

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد گواهی کارشناس خط پروژه ملک مورد نظر در حریم شهر، خارج از محدوده قانونی 

.فاقد کاربري و طراحی معبر می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سیدمهدي سلیمانی و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح مبادرت به افزایش بنا در همکف و طبقات 
جمعاً به مساحت 18.89مترمربع،کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در 

همکف و طبقه پنجم جمعاً به مساحت 3.86 مترمربع، افزایش بنا در انباري به مساحت 
7.52 مترمربع، تبدیل شیروانی به تراس روباز در طبقه پنجم به مساحت 29.04 
مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 498204000(چهارصد و  نود 

و  هشت میلیون و  دویست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 59.31  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 1/97/27539 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی  
بوستان 13 

روبروي 
مدرسه 

پروفسور 
رضا
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 317 مورخ 
93/12/21به صورت 5 طبقه روي پیلوت در9 واحد مسکونی  با زیر بناي کل1143.10 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اتمام بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 
اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات که کمتر از حد نصاب  5% زیربناي پروانه صادره  به 

:شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف بسطح 2.07مترمربع-1

افزایش بنا درطبقه اول بسطح 11.87مترمربع-2
افزایش بنا درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح 1.65 مترمربع که جمعآ بسطح  4.95مترمربع-3

کاهش بنا درطبقه پنجم بسطح 0/99 مترمربع-4
تبدیل شیروانی به تراس روباز درطبقه پنجم  بسطح 29.04مترمربع (شیراونی به بام -5

.تهرانی - اختصاصی براي طبقه 5) میباشد
  کاهش زیربنا درانباري زیرشیروانی بسطح  3.23 مترمربع-6

استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه داشته که با توجه به افزایش بنا -7
..کمتر از حد نصاب 5%  تبصره 7تعلق نمیگردد

..رعایت پارکینگ میگردد-8
...مشمول نما ومنظر میگردد-9

افزایش بنا درانباري بیش از حد نصاب متراژ زمان پروانه درزیرشیروانی بمقدار 7.52 -10
مترمربع  ((حد مجاز 5 مترمربع))

 کاهش راه پله و افزادون به فضاي مفید بمقدار1.93 مترمربع درهمکف-11
کاهش راه پله و افزادون به فضاي مفید بمقدار1.93 مترمربع در طبقه پنجم-12

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مرتضی ایوب خواه دلچه محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 7/25 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

12180000(دوازده میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 7.25  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/27545 بدوي بلوار 
شهداي 

گمنام -ك 
شهداي 
گمنام 1

-فرعی 4

1-2-10602-219-1-0-0 189
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/96/184 مورخ 96/11/30 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 
578.20 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 326698 مورخ 1396/12/28صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 1.32 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.96 مترمربع ( هر طبقه 1.32 مترمربع ) -
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 1.97 مترمربع -

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است

.ضمناً داراي تخلف ساختمانی کمتر از 5% می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي تجاري 
تجاري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 

خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 

و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 179716 مورخ 97/09/18 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 535.000.000 ریال تعیین 

و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي که بصورت 

غیابی براي متراژ 85 مترمربع و سال وقوع تخلف 1370 صادر گردیه بود و در گزارش 
جدید شهرداري متراژ تخلف به 107 مترمربع و سال وقوع 1375 تغییر یافته است لذا 

با اصالح متراژ و سال وقوع تخلف ،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 107000000(یکصد و  هفت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 107  0
 

130000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/20 1/97/27548 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر - 
ابتداي خ 
عرفان - 
روبروي 

پارکینگ 
عرفان- 

صافکاري 
 گلرنگ

1-1-10291-953-1-0-0 189
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه توسط متقاضی به صورت یکباب مغازه دو دهنه با فعالیت vصافکاري 
گلرنگvطبق نقشه ارائه شده به مساحت 107 مترمربع و احداثی در سال 1375 با مصالح 

بلوکی  بوده که بدون مجوز احداث شده و کال خارج ازتراکم  می باشد .از حد شمال متصل به 
. خیابان 20 متري بوده که باستناد خط پروژه 11-97/03/03 فاقد عقب نشینی است

حالیه تقاضاي پرداخت خالفی را دارند . ضمنا قبال با گزارش غیابی (همین شماره درخواست 
) به کمیسیون ارجاع گردیده که برابر راي بدوي بدلیل عدم پیگیري مالک محکوم به تخریب 

بنا گردیده است . مراتب با توجه به پیگیري مالک و ارائه اسناد و مدارك  جهت صدور 
.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به تصمیم شماره 25501-97/07/03 اعضاي محترم کمیسیون ماده صد به استحضار 
. می رساند که گزارش فوق آخرین وضعیت موجود پالك بوده و مورد گواهیست

در خصوص تراکم اعطائی راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 220.03  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/10/01 1/97/27576 تجدید 
نظر

گلسار خ 
نواب صفوي 

 8 متري

1-1-10311-5-1-0-0 189
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمدمهدي صادقی پور و شرکا نسبت به راي شماره 
1.97.25987 مورخ 97.0707 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به اعتراض 
شهرداري، بابت احداث زیرزمین و اضافه بناي همکف و طبقات ضمن نقض رأي بدوي 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14936745600(چهارده میلیارد و  نهصد و  سی و  شش 

میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 1481.82  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 1/97/27576 تجدید 
نظر

گلسار خ 
نواب صفوي 

 8 متري

1-1-10311-5-1-0-0 189
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ًمکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 414-94/12/27 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت در 23 واحد مسکونی با زیربناي کل 3390.53 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سقف طبقه پنجم داراي سابقه گزارش تخلف بشرح 
: ذیل می باشد

 احداث زیرزمین بر خالف مدلول پروانه صادره بسطح 766.26 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف بسطح 98.25مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 370.38 مترمربع (هرکدام 123.46مترمربع)(به  -
کسر 2 پاسیو )

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 173.13 مترمربع که از این مقدار بسطح 49.66 مترمربع عدم  -
رعایت 2 متر عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد .(به کسر 2 پاسیو )

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 222.67 مترمربع که از این مقدار بسطح 99.21 مترمربع عدم  -
رعایت 4 متر عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد .(به کسر 2 پاسیو )

با توجه به عدم اجراي راه پله فرار در زمان اجرا مساحت آن از زیربناي پروانه کسر  -
.گردیده است

در صورت تایید زیرزمین و اجراي رمپ با شیب مجاز  تا این مرحله رعایت پارکینگ می  -
. گردد و هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است در زمان پروانه بسطح 220.03 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -
. اند

رعایت سایر ضوابط پروانه و تایید سازمان آتش نشانی  تا زمان تکمیل ساختمان  -
 . الزامیست

**************************
از بابت احداث زیرزمین و اضافه بنا در همکف و طبقات و تراکم اعطایی محکوم به پرداخت 

جریمه و از بابت عدم رعایت عقب سازي پلکانی در طبقات 4 و 5 راي به اعاده به وضع پروانه 
. طی آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد صادر شده است

**************************
حال با توجه به شکایت مالک و طرح پرونده در دیوان عدالت اداري راي کمیسیون ماده صد 
. نقض گردیده و داراي اظهارنظرکارشناس رسمی داد گستري درج در پرونده خالف می باشد
بنا براین با توجه به اینکه کلیه اضافه بنا ها به جز عقب سازي پلکانی در طبقات 4 و 5 داراي 
راي جریمه می باشند جهت تعیین تکلیف عدم رعایت عقب سازي در طبقه 4 بسطح 49.66 
. مترمربع و در طبقه 5 بسطح 99.21 مترمربع پرونده به کمیسیون همعرض ارسال می گردد

 . مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

4,290,950(چهار میلیون و  دویست و  نود هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد

جریمه 87.45  1
 

45000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/24 1/97/27582 بدوي سیاه 
اسطلخ 
مشاور 

امالك گیل

1-2-10844-25-1-0-0 189
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (ماده 147) بصورت ششدانگ 
یکبابخانه ویالیی با زیربناي 71/14 متر مربع بهمراه سایبان بمساحت 16/31 متر مربع با 

قدمت حدود 39 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1358) و بمساحت عرصه 130/5 متر مربع که 
بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده و

جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
برداري میباشد.******** با توجه به استعالم واحد نقشه برداري ملک مذکور در حریم 
شهر (خارج از محدوده شهر) قرار داشته و فاقد کاربري و براي آن معبري طراحی نگردیده 

.است
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره ش ر -172413-1397 و گواهی استحکام 

.(پیوست) بحضور تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي بهنور رضایی نیارکی 

مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  افزایش بنا در همکف به مساحت 2.66 مترمربع و 
در طبقات جمعاً به مساحت 10.64 مترمربع وکاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 

مفید در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 2.07 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 103286400(یکصد و  سه میلیون و  دویست و  هشتاد و  

شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.37  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/23 1/97/27620 بدوي گلسار -  
پستک 171 

69
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 529 مورخ 
1394/12/27به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 322.93 

مترمربع و مجدد پس از تجمیع با پالك پشت و بر اساس سند تجمیعی داراي اصالح پروانه با 
شماره درخواست  265325 مورخ 1395/04/10 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد 

مسکونی با زیربناي 486.62 مترمربع و داراي  تمدید پروانه با شماره درخواست 298117 
مورخ 1395/12/24 و پروانه مرحله دوم با همان شماره ومورخ 94/12/27 با زیربناي 486.62

...مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که براساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري 

:ارائه داراي افزایش بنا خارج طول 60% در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
 افزایش بنا در همکف 2.66 مترمربع-1

 افزایش بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 2.66 مترمربع که جمعا بسطح 10.64 مترمربع-2
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 83.51مترمربع-3

 کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 0/11 مترمربع-4
کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 0/49 -5

مترمربع جمعآ بسطح 1.47مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید درطبقه پنجم  بسطح 0/80مترمربع-6

 افزایش تعداد واحد مسکونی از سه به چهار واحد مسکونی-7
..با توجه به افزایش واحد داراي یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد-8

مشمول نما ومنظر میگردد-9
..درهنگام صدور پروانه داراي استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-10

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي عنایت اله آرش نسبت به راي بدوي شماره 
1/96/20447-01/07/96 صادره از شعبه سه کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 
از سوي شعبه 14 دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970903101403 مورخ 
97/05/14ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به 

این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان،ضمن 
دعوت از مالک و حضور وکیل قانونی وي در جلسه کمیسیون و اداي توضیحات در 

خصوص تخلف صورت گرفته ، اعالم میدارد درخصوص توسعه بناي تجاري در همکف 
به متراژ 59.57 مترمربع باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها، ضمن تقلیل 
ضریب 4 برابر مندرج در راي بدوي، به 3.5 برابر ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 

648287500(ششصد و  چهل و  هشت میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  
پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد. 

جریمه 59.75  3.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/09/24 1/97/27622 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی 
پور - نبش 
 خیابان خزر

1-2-10163-3-1-0-0 190
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و اما در خصوص توسعه بالکن تجاري به متراژ 47.96 مترمربع ،از آنجایی که  جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 

ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي را به ضریب 2.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ 

جریمه به مبلغ  408,859,000(چهارصد و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  نه 
هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 47.96  2.75
 

3100000  , 1395 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 310,000,000

(سیصد و  ده میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  و در مرحله بهرهر برداري و اتمام کار که داراي پروانه 
تجاري مسکونی به شماره 189 مورخ 1394/10/17 و بصورت دوباب مغازه به انضمام بالکن و 

دو واحد مسکونی و با مساحت کلی 318.17 مترمربع صادر شده است که  داراي راي 
کمسیون ماده 5 برابر با بند 19 مورخ 1394/06/17 و بصورت احداث ساختمان مسکونی یک 

طبقه بر روي 2 باب مغازه به صورت غیر صنعتی و غیر کارگاهی به مساحت حداکثر 35 
مترمربع و بالکن در حد یک سوم با رعایت 5 متر عقب نشینی از بر بلوار قلی پور و رعایت 

پخ طبق ضوابط و رعایت سطح اشغال 60 % بدون احتساب راه پله و آسانسور با تامین 
پارکینگ مناسب طبق ضوابط و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب موافقت 

.گردید
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت تبدیل و اضافه بنا و به شرح زیر 

:می باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 0.18 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري با توجه به خذف پیلوت و اضافه نمودن آن به مساحت مغازه به  -2
. مساحت 59.75 مترمربع

. کاهش بنا در نیم طبقه ( طبقه اول) به مساحت 11.76 مترمربع -3
توسعه بالکن تجاري با توجه به خذف یک واحد مسکونی و تبدیل آن به بالکن تجاري به  -4

. مساحت 47.96 مترمربع
. کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.18 مترمربع -5
. کاهش بناي راه پله آخر به مساحت 0.54 مترمربع -6

با توجه به اینکه حالیه پارکینگی در همکف تامین نشده است ( حذف دو واحد پارکینگ  -7
مسکونی در همکف ) و با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه عوارض دو واحد کسري 

پارکینگ تجاري پرداخت شده و حالیه با توجه به مساحت موجود مغازه و بالکن  که نیاز به 
سه واحد پارکینگ تجاري دارد و چون عوارض دو واحد کسري پارکینگ تجاري پرداخت 

شدهاست حالیه  یک واحد کسري پارکینگ از نوع تجاري براي مغازه و با توجه به اینکه یک 
واحد مسکونی ، به یک واحد پارکینگ مسکونی نیاز دارد ولیکن توسعه تجاري باعث حذف 
پارکینگ مسکونی شده فلذا یک واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر و در نهایت ، دو واحد 

.کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
مساحت تقریبی سرویس بهداشتی ایجاد شده براي مغازه به صورت تقریبی 2 مترمربع می 

.باشد که کمتر از حد نصاب یک بیستم مساحت مغازه می باشد
.حد جنوب مغازه داراي درب نفر رو به سمت کوچه حد جنوبی می باشد

.از باب موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است
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الزم به ذکر است که در زمان پروانه دوباب مغازه بوده است که حالیه تبدیل به یک باب مغازه 
شده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 97836000(نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  سی و  شش هزار ) 
ریال صادر می گردد

جریمه 7.89  4
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/10/22 1/97/27623 بدوي بلوار  
دیلمان خ 
آذراندامی  

نبش ك 
 بهار
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,038,159,000(یک میلیارد و  

سی و  هشت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 111.63  3
 

3100000  , 1396 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی بشماره  574 مورخ 
91/12/16به صورت 2طبقه روي مغازه و سه طبقه روي پیلوت دریک واحد مسکونی ویکباب 
مغازه با زیر بناي کل 246.80مترمربع  که براساس بند 9مورخ 91/03/02 کمیسیون ماده پنج 

..صادره گردیده است
عملیات ساختمانی باتمام رسیده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 9.90مترمربع-1

توسعه تجاري بصورت تبدیل قسمتی ازپیلوت به تجاري بسطح 7.89 مترمربع-2
 کاهش زیربنا درطبقه اول بسطح 9.28 مترمربع-3

 افزایش بنا در طبقات 2و3 هرکدام بسطح 9.90 مترمربع که جمعا بسطح 19.80مترمربع-4
کنسول غیرمجاز درطبقات 2و3 هرکدام بسطح 8.94 مترمربع که جمعا بسطح 5-17.88

مترمربع
 افزایش در ادامه  راه پله به بام بسطح 6.63مترمربع-6
 احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 16.45مترمربع-7

تبدیل شیروانی به بام تهرانی (تراس روباز) بسطح 40.97مترمربع که ازاین مقدار بسطح -8
8.94مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام بوده برخالف مدلول ضوابط شهرسازي با توجه 

به تعداد طبقات احداثی
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم با توجه به راي کمیسیون ماده پنج دریافت شده است-9

 افزایش تعداد واحد مسکونی از یک واحد به دو واحد مسکونی-10
..که با توجه به توسعه تجاري داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق میگردد-11

...مشمول نما ومنظر نمیگردد--12
....حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

طی بررسی مجدد داراي توسعه بالگن بسطح 17.35مترمربع داشته که در آیتم کاربري ها  ==
زیربناي بالکن تجاري ورود اطالعات گردیده لذا در گزارش کارشناسی لحاظ نشده و  قید 

....نشده است
...مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقه اول الی طبقه پنجم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 

جریمه به مبلغ 6226416000(شش میلیارد و  دویست و  بیست و  شش میلیون و  
چهارصد و  شانزده هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 617.7  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27628 تجدید 
نظر

0-0-1-6-10005-1-1 گلسار 93 190
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابرارزش معامالتی(960000ریال) تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 

آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  11731200(یازده میلیون و  هفتصد و  سی و  یک هزار و  
دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 12.22  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 40 مورخ 1395/07/14 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1457.64 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 92.92 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 103.74 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 421.04 مترمربع ( هر طبقه 105.26  -

مترمربع )
با توجه به احداث 8 عدد انباري زیر شیروانی بیش از 5 مترمربع ، به سطح 12.22 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2به 

ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 1492755600(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  دو میلیون 
و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 253.87  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/22 1/97/27631 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  بن 

بست الله
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/268مورخ 
96/12/28به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 700.73  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سربندي و شروع آجرچینی طبقات می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 51.11 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 181.77 مترمربع ( هر طبقه  60.59 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 9.17مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 11.43 مترمربع (هر طبقه 3.81 مترمربع )

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 5.88 مترمربع ، ضمنا بسطح 0.39 مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد

. رعایت فضاي سبز و باز طبق ضوابط پروانه صادره نمی گردد -
. رعایت پارکینگ می گردد -

. اجراي درب هاي پارکینگی طبق ضوابط پروانه و نقشه ارائه شده الزامیست -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

190
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 407,601,600(چهارصد و  هفت میلیون و  ششصد و  یک هزار 

و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 69.32  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27634 تجدید 
نظر

بلوارشهیدق
لی پور 

زمینهاي 
شرکت 

تعاونی بیمه 
خدمات 
درمانی 

 بهزیستی

1-2-10458-12-1-0-0 190
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/167 مورخ 
1396/11/15 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

.زیربناي 878/04 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 7/06 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 47/37 متر مربع (هر طبقه 15/79 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 5/76 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/48 متر مربع و -4

طبقات 13/41 متر مربع (هر طبقه 4/47 متر مربع)
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 6 واحد-5

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 8 متر خاکی جهت انشعاب گاز دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

190
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 16281000(شانزده میلیون و  دویست و  هشتاد و  یک هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 6.03  2.25
 

1200000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1397/10/22 1/97/27635 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 

نبش کوچه 
25

1-1-10372-824-1-0-0 190
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقه اول ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

30,300,000(سی میلیون و  سیصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25.25  1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

65,064,000(شصت و  پنج میلیون و  شصت و  چهار هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 54.22  1
 

1200000  , 1387 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/10/22 1/97/27635 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 

نبش کوچه 
25

1-1-10372-824-1-0-0 190
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی از بخشداري به شماره 
5676 مورخ 86/07/15 به صورت یک طبقه روي همکف ودوباب مغازه با زیر بناي کل 

287.50مترمربع و پروانه اصالحی با شماره فوق الذکر مورخ 86/07/15 با زیربناي 288.57 
مترمربع در دو واحد مسکونی ودوباب مغازه (فاقد بالکن) صادر گردیده وفاقد عدم خالفی و 

پایانکارساختمانی از بخشداري و نیز براساس نامه بخشداري پیوست بشماره 
..97/8029/1/1/3509 مورخ 97/07/10 اصالت پروانه صادره را تائید نمودند

عملیات ساختمانی باتمام رسیده  که مالک بر خالف مفاد پروانه صادره بخشداري اقدام به 
افزایش بنا درهمکف وطبقه اول با توجه سال وقوع احداث بنا براساس فیش برق ارائه شده 

:(واحد هاي مسکونی و دوباب تجاري) به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا درهمکف به سطح 19.61مترمربع-1

 تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی بسطح 54.22 مترمربع-2
توسعه تجاري براي دوباب مغازه بمقدار 6.03مترمربع-3

 افزایش بنا درطبقه اول  بسطح 5.64 مترمربع-4
..رعایت پارکینگ براساس ضوابط بخشداري و سال وقوع میگردد-5

ضمنآ باستناد طرح تفصیلی جاري و  خط پروژه 12مورخ97/08/06 به خیابان14متري جهت 
پخ دوگذر درهمکف بسطح 3.64 مترمربع (از تجاري) و در طبقه اول از اعیان مسکونی 

..بسطح 3.64مترمربع داراي عقب نشینی  میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 5.85 
مترمربع ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 13,689,000(سیزده میلیون و  
ششصد و  هشتاد و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 5.85  1.5
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/10/08 1/97/27636 تجدید 
نظر

گلسار  خ  
192  ك 
نیلوفر 1

1-1-10127-106-1-0-0 190
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمدرضا شمسی پور نسبت به راي شماره 1.95.19471 
مورخ 95.11.26 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت به افزایش 
بناي همکف به مساحت 15.35 متر مربع به مبلغ  71838000(هفتاد و  یک میلیون و  

هشتصد و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 15.35  3
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 1/97/27636 تجدید 
نظر

گلسار  خ  
192  ك 
نیلوفر 1

1-1-10127-106-1-0-0 190
7

در خصوص تراکم اعطائی به مساحت 42.72 مترمربع ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 33,321,600(سی و  سه میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 42.72  0.5
 

1560000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 258 مورخ 
91/06/23 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 495.40 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي فنداسیون و بتن ریزي ستونهاي 
همکف متوقف مانده و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

:پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.35مترمربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.85 مترمربع -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  42.72 مترمربع از  تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
ضمنا قبال بصورت غیابی داراي راي تخریب از کمیسیون ماده صد بشماره  

. 1/95/19471-95/11/26 می باشد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي عزیز حوصله دار صابر نسبت به راي شماره 1.97.26629 
مورخ 97.08.26 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه رأي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه بابت افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 
49.62 مترمربع از ضریب  2.5 به 2.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 

مبلغ  375127200(سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  هفت هزار و  
دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 49.62  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27638 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
معین  بن 
بست ناطق

1-1-10235-56-1-0-0 190
8

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف وطبقات جمعاً به 
مساحت 30.78 مترمربع ضمن تخفیف و تقلیل جریمه از ضریب  2.5 به 1.25 برابر 

ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  129276000(یکصد و  بیست و  نه میلیون 
و  دویست و  هفتاد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 30.78  1.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/363مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 

کالً با زیر بناي 549.35 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سربندي و آجرچینی می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 

:نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9.93مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 39.69 مترمربع ( هر طبقه 13.23 مترمربع ) -
 حذف سه باب انباري در زیرشیروانی -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 7.62مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 23.16مترمربع (هر طبقه 7.72 مترمربع )

.رعایت پارکینگ می گردد -
از بابت تخلفات فوق داراي سابقه در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون  
ماده صد به پیوست می باشد خالف جدیدي مشاهده نشد و حالیه عملیات ساختمانی در 

مرحله شروع نازك کاریست و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از 
.کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 150,864,000(یکصد و  

پنجاه میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 89.8  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/10/15 1/97/27639 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-154-1-0-0 190
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 2,801,660,400(دو میلیارد و  هشتصد و  یک میلیون و  ششصد و  شصت هزار و  
چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 303.21  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  329 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  651.9 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 56.73 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 226.92 مترمربع (  -2
هر طبقه 56.73 متر مربع)

توسعه زیر شیروانی بسطح 15.72 متر مربع که از این مقدار بسطح 12.45 متر مربع  -3
مشمول عوارض درآمدي می باشد( مابه التفاوت انباري بزرگتر از 5 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.84 متر مربع ( هر طبقه 0.96 متر 

مربع )
در هنگام صدور پروانه بسطح 89.80 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده  -5

اند ( تبصره 7)
.رعایت پارکینگ می گردد 

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

190
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمود ربیع ورزلی مبنی 
بر تخلف ساختمانی کالً به مساحت 815.39 مترمربع ( شامل افزایش بنا در همکف و 
طبقات، توسعه تجاري، احداث یک طبقه مازاد، افزایش تعداد واحدها از 2 واحد به 5 

واحد مسکونی، کنسول غیر مجاز، یک کسري پارکینگ مسکونی و یک کسري 
پارکینگ تجاري و... ) پس از مالحظه جامع محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي 

اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 8 
دیوان عدالت اداري و با عنایت به حضور مالک در جلسه کمیسیون و اظهارات ایشان 

مبنی بر اینکه نسبت به مواردي که دیوان نقض نموده اعتراضی ندارد بلکه در خصوص 
اعاده به وضع سابق افزایش واحدها به دلیل عدم امکان آن معترض می باشد. فلذا در 

خصوص افزایش تعداد واحدها به دلیل تأیید دیوان، کمیسیون با تکلیفی مواجه نیست 
و در خصوص سایر موارد از آنجاییکه مالک اعتراضی ندارد، راي قبلی عیناً تایید می 

گردد.

جریمه 821.48  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1397/09/24 1/97/27642 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
انتهاي130  

توحید 9

1-1-10199-5-1-0-0 191
0
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  12 مورخ  94/3/10 با زیر بناي کل  492.29 مترمربع  صادر گردیده که در آن مطابق 
بند 25 صورتجلسه مورخ 93/12/5 کمیسیون ماده 5 با احداث 4 طبقه روي دو باب مغازه به 
مساحت 30 متر مربع و ارتفاع 3.40 مترموافقت گردید که در پروانه صادره مساحت مغازه ها 

28.19 متر مربع قید گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به 
استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول 4.4متر -1

افزایش بنا در همکف به سطح 42.55مترمربع که از این مقدار بسطح 6.09 متر مربع  -2
داخل تراکم و مابقی خارج از تراکم می باشد.( ضمن حذف سایبان پارکینگ)

توسعه تجاري در همکف به سطح 21.23 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 170.2 مترمربع ( هر  -4
طبقه 42.55 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به کسر مساحت راه پله بسطح 122.55متر مربع   -5
.که از این مقدار بسطح 12.20 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر می باشد

احداث کنسول غیر مجاز در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 36.6  متر مربع ( هر  -6
طبقه 12.20 متر مربع)

احداث راه پله به بام بسطح 35.98 متر مربع -7

احداث انباري در زیر شیروانی 24.18 متر مربع -8

طبقه اول و دوم در زمان پروانه بصورت یک واحد دوبلکسی بوده که حالیه با توجه به  -9
تبدیل هر طبقه به یک واحد مستقل، مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر ( 113.38 متر 

مربع) به کسر توسعه بنا (42.55 متر مربع) برابر با 70.83 متر مربع به عنوان تخلف افزایش 

191
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.تعداد واحد در طبقه دوم  گزارش می گردد

همچنین بطور مشابه طبقه سوم و چهارم در زمان پروانه بصورت یک واحد دوبلکسی  -10
بوده که حالیه با توجه به تبدیل هر طبقه به یک واحد مستقل، مساحت مفید واحد مسکونی 
کوچکتر ( 113.38 متر مربع) به کسر توسعه بنا (42.55 متر مربع) برابر با 70.83 متر مربع 

.به عنوان تخلف افزایش تعداد واحد در طبقه چهارم گزارش می گردد

در هنگام صدور پروانه از مازاد بر تراکم در طبقات مجاز به سطح 78.48 متر مربع و یک  -11
طبقه مازاد بسطح 91.96 متر مربع بصورت تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 5 واحد مسکونی افزایش یافته و 5 واحد  -12
پارکینگ مسکونی مورد نیاز بوده که 4 واحد تامین نموده، لذا داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ مسکونی از نوع تجاري می باشد

ضمناً مطابق با ضوابط مجاز به استفاده از دو درب پارکینگ به عرض 3 و 4 متر بوده که حالیه 
از دو درب 4 متري استفاده نموده است با توجه به عدم تاثیر افزایش درب در پارك حاشیه 
اي، لذا به علت افزایش عرض مجاز درب پارکینگ از 3 به 4 متر، داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ مسکونی بدلیل تزاحم صرفاً جهت اخذ عوارض در آمدي می باشد

در خصوص 2 باب مغازه 2 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که یک واحد کسري در  -13
.زمان پروانه پرداخت نموده و حالیه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد

:ضمناً

.اجراي دیوار حائل بام مطابق دیتایل زمان پروانه تا صدور پایانکار الزامی است /--

.اجراي سرویس بهداشتی 1/20 سطح هر مغازه دز زمان پایانکار الزامی است /--

 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--
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بر اساس طرح تفصیلی جدید عرض معابر 8 و 12 متري تغییر نیافته است. درخواست صدور 
.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

باز گشت به تصمیم کمیسیون مورخ 97/6/10 بطور کلیدر طرح تفصیلی قدیم  از سال  ****
 92 به بعد احداث کنسول در کلیه معابر ممنوع بوده است و در طرح تفصیلی جدید صرفاً 

خیابان امام خمینی از میدان شهرداري تا چهار راه میکائیل، خیابان سعدي از میدان 
شهرداري تا پیچ سعدي، خیابان شریعتی از میدان شهرداري تا میدان زرجوب  و خیابان علم 

***.الهدا مجاز به احداث کنسول به سمت معبر می باشند
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 378000000(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/23 1/97/27647 تجدید 
نظر

علی آبادي   
 شریعتی

1-2-10491-134-1-0-0 191
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  789,264,000(هفتصد و  هشتاد و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  

چهار هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 156.6  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,760,000,000(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت میلیون )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 101.52  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 202,036,800(دویست و  دو میلیون و  سی و  شش هزار و  
هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 120.26  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 133 مورخ 1394/08/21 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 755/95 

متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 
.کاري میباشد

طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 
:موارد زیر گزارش میگردد

اضافه بنا در همکف بمساحت 20/96 متر مربع-1
افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3/6 متر و تبدیل به 2 واحد تجاري بمساحت 51/13 -2

متر مربع
.توضیح اینکه واحد هاي تجاري فاقد کرکره و درب میباشد

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 33/91 متر مربع-3
تبدیل مسکونی به تجاري (بالکن) در طبقه اول بمساحت 50/39 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 101/73 متر مربع (هر طبقه 33/91 متر مربع)-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 18/95 متر مربع-6

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 120/26 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -7
اعطایی

 تا این مرحله 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-8
توضیح اینکه پس از کف سازي و اتمام عملیات وضعیت پارکینگ ها قابل بررسی مجدد 

.خواهد بود
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) *******

191
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 180716 

مورخ 97/9/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي 
مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 

مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
29/01 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 8,004,450(هشت میلیون و  چهار هزار و  

چهارصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 29.01  0.5
 

850000  , 1362
 , 1387

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 1/97/27650 بدوي خمسه بازار 
کوي  

حسینی  6  
متري

1-1-10351-7-1-0-0 191
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حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 180716 

مورخ 97/9/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي 
مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 

مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 

126/68 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 696740(ششصد و  نود و  شش هزار و  
هفتصد و  چهل)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 126.68  0.1
 

55000  , 1354
 , 1362

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده توسط شاکی  که ملک شاکی برابرسندمالکیت ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 191.36 مترمربع که داراي اعیان حدود بسطح 101مترمربع و باقدمت سال57 و 
درخصوص اعیان مجود داراي سوابق گزارش درشهرداري به پیوست بوده که نیاز به تائید 

واحد محترم تخلفات و درآمدي بوده و درصورت ارائه نقشه هاي معماري مقداردقیق 
...زیربنایی قابل به اعالم نظر دقیق خواهد بود

و ملک متشاکی بصورت یکبابخانه که از سوي متشاکی تاکنون مدارکی ارائه نگردیده که 
عرصه حدودآ بسطح 198 مترمربع وداراي اعیان فاقد مجوز که بصورت سه ساختمان مجزا 
بمساحت هاي 110 مترمربع با قدمت حدود 35سال  اعیان بسطح 15 مترمربع با قدمت 35 

سال و اعیان دواشکوبه درهمکف و طبقه اول هرکدام بسطح 15 مترمربع با قدمت 10سال و با 
.مصالح بلوکی با توجه به قدمت بنا ضوابط کسري پارکینگ تعلق نمیگیرد

بازدید از داخل ملک بعلت عدم همکاري میسر نبوده ودر صورت ارائه نقشه هاي وضع 
..موجود توسط مالک (متشاکی) قابل به بررسی مجدد خواهد بود

حالیه شاکی معترض درخصوص احداث درب دیگر نفر رو از سمت بن بست توسط متشاکی 
میباشد..ضمنآ جهت  تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه توسط واحد محترم 

.نقشه برداري میباشد
. .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

=======
حالیه براساس مدارك ارائه شده توسط متشاکی و سند مالکیت و نقشه هاي معماري وضع 

:موجود گزارش فوق الذکر بشرح ذیل اصالح میگردد
برابر سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه ومحوطه بمساحت 198مترمربع که داراي اعیان فاقد 

:مجوز در سه قسمت بشرح ذیل میباشد
 اعیان مسکونی بمساحت هاي 59.28مترمربع با قدمت سال 1-54

اعیان مسکونی بمساحت 50.60 مترمربع  وبا قدمت سال 2-62
 اعیان مسکونی در طبقه اول بمساحت 27.68 مترمربع با قدمت سال 3-62

یکباب انباري در محوطه حیاط بسطح 18.13مترمربع با قدمت سال 87 که حالیه یه -4
..بصورت اتاق استفاده میگردد

با توجه به قدمت بنا ضوابط پارکینگ تعلق نمگیردد.ومقدار 126.68 مترمربع داخل تراکم  -5
..ومقدار 29.01 مترمربع خارج تراکم  وبا مصالح بلوکی میباشد

ضمنآ جهت  تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
.برداري میباشد
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 ..مارتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1542825600(یک میلیارد و  پانصد و  چهل و  دو میلیون و  هشتصد 

و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 231.53  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/10/18 1/97/27651 بدوي علی آباد   
ك شریعتی

1-2-10205-5-1-0-0 191
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 117 مورخ 1396/08/27 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 1171.15 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 36.48 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 44.73 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 136.11 مترمربع ( هر طبقه 45.37  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 0.64 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 

باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 1.93 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
9.56 متر مربع ( هر طبقه 2.39 متر مربع )

با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.72  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.ضمناً زیر شیروانی به سطح 12.66 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1397/11/13 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

*******************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي سید حسن باقري با عنایت به نامه 
شهرداري به شماره ش ر-184660-97.09.25 مبنی بر در خواست اصالح سال وقوع 

تخلف و بررسی مستندات موجود در پرونده، بر اساس گزارش شهرداري به شماره 
1.33.33120 مورخ 90.10.11 که در آن به طبقه مازاد پنجم اشاره گردیده و مؤید سال 

1390 به عنوان سال وقوع تخلف می باشد، ضمن حفظ ضریب 2.5 در راي شماره 
1.97.26632-97.08.14 ، صرفاً سال وقوع تخلف از 1393 به 1390 اصالح می گردد 
نتیجتاً مشارالیه به پرداخت جریمه به میلغ 180375000(یکصد و  هشتاد میلیون و  
سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم می گردد. در خصوص 
سایر تخلفات راي  شماره 64845 مورخ 93.11.23 که به پرداخت  جریمه نقدي به 

مبلغ 974،052،000 ریال ( نهصد و هفتاد و چهار میلیون و پنجاه و دو هزار ریال )  در 
حق شهرداري محکوم گردیده بود به قوت خود باقیست. راي اولیه با در نظر گرفتن 

مفاد راي اصالحی داراي اعتبار و قابلیت اجرا دارد.  

جریمه 55.5  2.5
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1397/10/01 1/97/27654 رسیدگ
ي 

مجدد 
اصالح

ي

بلوار  
انصاري 

معین بن 
بست فرزانه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره158مورخ89/6/31
بصورت2/5طبقه بانضمام زیرشیروانی می باشد . عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. 
الزم بذکر است که در زمان ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد بدون اصالح پروانه و با 

عنایت به دستور معاونت وقت بر مبناي راي بند 32 کمیسیون ماده 5 مورخ 90/12/17 که در 
آن با رعایت سطح اشغال 70 درصد موافقت گردیده، سطح مجاز هر طبقه بر مبناي 70 درصد 
محاسبه در نظر گرفته شده (  یعنی : 0.7*163.3= 114.31 متر مربع) و تخلفات صورت گرفته 

موضوع راي مورخه 93/11/23 کمیسیون همعرض بر این اساس محاسبه گردیده و به شرح 
:زیر گزارش گردیده است

افزایش بناي مازاد برتراکم در همکف بسطح  24.19 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات مجاز بسطح  48.38 مترمربع -2

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد بر تعداد طبقات بسطح  137.5  -3
مترمربع که از مقدارفوق بسطح   83.7 مترمربع جزء افزایش بنا و بسطح  18.3 مترمربع مابه 

 التفاوت عوارض
با توجه به نوع سربندي دو طبقه دیگر مازاد بر تعداد طبقات بسطح 151/5مترمربع که  -4

طبقه پنجم بصورت یکباب سالن در نظر گرفته شده
افزایش واحدها از 3واحد مسکونی به 4واحد مسکونی و عدم رعایت 60% طول زمین به  -5

عمق 4/13متر

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد. الزم به  
توضیح است با توجه به راي کمسیون تجدید نظر بشماره ش/ 64845 مورخ 1393/11/23  

براي طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 55.5 مترمربع راي تخریب صادر گردیده که با توجه 
به دادنامه شماره 5991  مورخ 93/12/16 دیوان عدالت اداري مبنی بر دستور موقت پرونده 

.همچنان مفتوح می باشد
***************

حالیه برابر نامه شماره 253337 مورخ 95/12/10 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و با عنایت به 
داد نامه شماره 950997095501345 مورخ 95/5/24 در خصوص عدم تخریب طبقه پنجم 
حالیه بسطح 55.5 متر مربع بصورت یک طبقه مازاد می باشد.  گزارش حاضر جهت بررسی 

****.مجدد تقدیم می گردد
با توجه به اینکه طبقه مازاد در سال 90 داراي گزارش بوده لذا سال وقوع از 93 به 90  ***

***تغییر یافت
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*************************
:برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي یکدست ساز به شرح زیر می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 0.98 متر مربع -1
اضافه بناي یکدست ساز در طبقات اول و دوم جمعاً بسطح 1.96 متر مربع -2

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه سوم بسطح 1.98 متر مربع از بابت تبدیل زیر شیروانی  -3
به طبقه و بسطح 1.75 متر مربع مربوط به 1/2 درآمدي که در مجموع بسطح 3.73 متر مربع 

.می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 30.7 متر مربع  -4

کاهش زیر بنا طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 0.01 متر مربع -5
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
تبدیل غیر مجاز  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  10695000(ده میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار )ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 2.3  1.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/23 1/97/27661 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن خ 

192 کوچه 
هشتم

1-1-10532-6-1-1-0 191
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکواحد آپارتمان در طبقه اول بانضمام 
پارکینگ و انباري داراي پروانه شماره 520 مورخ 1379/10/25 و پایانکار شماره 19739 

.مورخ 1380/08/06 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی میباشند
توضیح اینکه مالک واحد مذکور در سالجاري اقدام به ایجاد دیوار و الحاق تراس بمساحت 

.2/30 متر مربع به فضاي مفید واحد مسکونی نموده اند
.حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست بررسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض آقاي عطااله پورابتدایی و شرکا نسبت به راي شماره 1.97.23102 

مورخ 97.08.26 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه رأي اصداري فوق الذکر طبق 

موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  2.5 به 2.25 برابر آن به 
پرداخت جریمه به مبلغ  612684000(ششصد و  دوازده میلیون و  ششصد و  هشتاد و 

 چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.    

جریمه 81.1  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/27663 تجدید 
نظر

پستک  
استاد معین 
ك 16 ك 

دوم

1-1-10438-29-1-0-0 191
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 126 مورخ 
1396/09/11 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 851/52 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در سفت کاري میباشد که 
 قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 25/98 متر مربع

.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1396/11/07 و پرونده در واحد خالف میباشند 
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 0/77 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 80/25 متر مربع (هر طبقه 26/75 متر مربع)-2

توسعه زیرشیروانی (انباري) بمساحت 0/08 متر مربع-3
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ********

191
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلفات تخریب آن 
ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی 
طبقات و انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 187,588,800(یکصد و 

 هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 74.44  0.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 1/97/27670 بدوي دیلمان 
زمین هاي 
احمد پناه

1-1-10494-31-1-0-0 191
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بالکن تجاري 

طبقه اول، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 90,619,200(نود میلیون و  ششصد و  
نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.99  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي تجاري، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,150,400(دو میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 32.  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  452 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  2005.3 مترمربع در 5 طبقه روي معازه و در 

15 واحد مسکونی صادر گردیده است. در مرحله اجراي ستون طبقه اول بدون خالف گواهی 
عدم خالف به شماره 280211 مورخ 95/8/19 دریافت داشته است. عملیات ساختمانی رو به 

اتمام بوده و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي تخلفات 
:به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 2.99 متر مربع -1
توسعه تجاري بسطح 0.32 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2

توسعه مسکونی در طبقه اول بسطح 3.61 متر مربع -3
توسعه بالکن تجاري در طبقه اول بسطح 8.99 متر مربع با احتساب حفره راه پله -4

 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 4.18 متر مربع -5
اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 2.99 متر مربع -6

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 4.42 متر مربع -7
اضافه بنا در طبقه  پنجم بسطح 2.84 متر مربع -8

احداث زیر شیروانی بصورت انباري بسطح 53.41 متر مربع -9
.رعایت پارکینگ می گردد

.درضمن مقدار افزایش بنا در حد 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه می باشد

ضمناً از عملیات ساختمانی نصب شیرآالت ،  روشنایی، کمد و  کابینت وسیستم رادیاتور ها 
باقی مانده است. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
طی بازدید مورخ 98/6/13 موارد باقیمانده انجام شده و در مرحله بهره برداري می  ***

***/باشد
ضمناً 3 واحد مسکونی و یک واحد تجاري در حال استفاده بوده و مابقی خالی از سکنه ***

.می باشد

191
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,948,800(یک میلیون و  

نهصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/18 1/97/27671 بدوي بلوار دیلمان 
زمین هاي 
احمد پناه

1-1-10494-28-1-0-0 191
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 

طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 193,401,600(یکصد و  نود و  سه میلیون و  
چهارصد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.78  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي احداث انباري در 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 173,476,800(یکصد و  هفتاد و  سه 
میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 51.63  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بناي 

تجاري(بالکن)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 94,852,800(نود و  چهار میلیون و  
هشتصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.41  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  453 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  2005.3 مترمربع در 5 طبقه روي معازه و در 
15 واحد مسکونی صادر گردیده است. در مرحله اجراي ستون طبقه اول بدون خالف گواهی 
عدم خالف به شماره 280209 مورخ 95/8/19 دریافت داشته است. عملیات ساختمانی رو به 
اتمام بوده و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي تخلفات 

:به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 4.36 متر مربع -1

توسعه تجاري بسطح 0.29 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2
توسعه مسکونی در طبقه اول بسطح 4.98 متر مربع -3

توسعه بالکن تجاري در طبقه اول بسطح 9.41 متر مربع با احتساب حفره راه پله -4
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 5.54 متر مربع -5
اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 4.36 متر مربع -6
اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 5.9 متر مربع -7
اضافه بنا در طبقه  پنجم بسطح 3.64 متر مربع -8

احداث زیر شیروانی بصورت انباري بسطح 51.63 متر مربع -9
.رعایت پارکینگ می گردد

.درضمن مقدار افزایش بنا در حد 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه می باشد
ضمناً از عملیات ساختمانی نصب شیرآالت ،  روشنایی، کمد و  کابینت وسیستم رادیاتور ها 
باقی مانده است. درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
طی بازدید مورخ 98/6/13 موارد باقیمانده انجام شده و در مرحله بهره برداري می  ***

***/باشد
ضمناً 3 واحد مسکونی و یک واحد تجاري در حال استفاده بوده و مابقی خالی از سکنه ***

.می باشد

191
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، 

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
براي توسعه بنا در حیاط خلوت، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45000000(چهل و  

پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10  2.5
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 1/97/27677 تجدید 
نظر

گلسار -  
پشت اداره 

   اوقاف

1-1-10206-13-1-0-0 191
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث بارانداز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 38,400,000(سی و  هشت میلیون و  
چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.الزم بذکر است با توجه باینکه حسب 

مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از محل و گزارش جدید شهرداري بناي 
مسکونی به تجاري(آرایشگاه زنانه)تغییر کاربري یافته لذا بدیهی است شهرداري به 
تکلیف قانونی خود مبنی بر تنظیم گزارش جدید و طرح موضوع در کمیسیون بدوي 

عمل نماید.

جریمه 40  1
 

960000  , 1396 احداث بناي جداساز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان دو اشکوبه  داراي بالمانع 1/33/278955 مورخ 
95/6/13 می باشد. قبالً بدون مجوز تعمیرات داخلی انجام داده که با شکایت همسایه 

بصورت رستوران  به کمیسیون ماده صد ارسال گردید. بازگشت به تصمیم کمیسیون مورخ 
97/8/7 طی بازدید مجدد  مشاهده گردید محل مورد نظر بصورت رستوران نبوده و بصورت 

آرایشگاه زنانه فعالیت شغلی دارد ضمناً در حیاط خلوت خود اقدام به توسعه بنا بسطح 
حدود 10 متر مربع نموده و همچنین محوطه حیاط خود را با بار انداز به سطح تقریبی 40 متر 
مربع سر پوشیده نموده که در خصوص آن مجوزي ارائه نگردید. مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد
از بابت توسعه بسطح 10 متر مربع و احداث بارانداز داراي راي تجدید نظر مورخ  ***

97/10/1 مبنی بر جریمه نقدي  و در خصوص استفاده بصورت آرایشگاه زنانه تشکیل پرونده 
بدوي جدید می باشد. با توجه به اینکه قدمت سرویس بهداشتی بسطح حدود 10 متر مربع با 
قدمت ساختمان به نظر یکسان بوده لذا به نظر از ابتدا موجود بوده و مساحت آن در کاربري 

ها قید نگردیده و از بابت آن خالفی ندارد. ضمناً در خصوص بازانداز مالک مدعی بوده که 
قبل از بالمانع سال 95 به همین شکل خریداري نموده که در حال حاضر با توجه به رنگ 
.امیزي اهن کشی ها قدمت ان قابل تشخیص نیست و در این خصوص نیز سوابقی ندارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 5120400(پنج میلیون و  یکصد و  بیست هزار و  چهارصد)  ریال صادر 
می گردد.

جریمه 2.51  2
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/27703 بدوي استاد 
معین- 

پستک- 
کوچه 25- 

روبروي 
ساختمان 

یاس

1-1-10184-35-1-0-0 192
0

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

14,948,100(چهارده میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار و  یکصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 146.55  0.1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ملک مورد نظر به صورت ساختمان احداثی فاقد مجوز به صورت 2 طبقه در یک واحد 
مسکونی (دوبلکس) و قدمت تقریباً  سال 1391 (با توجه به فیش برق ارائه شده و تاریخ 

: نصب کنتور) بوده که طی نقشه معماري ارائه شده،گزارش به صورت زیر می باشد
عرصه به مساحت 118.26 مترمربع

طبقه همکف به سطح 89.06 مترمربع
طبقه اول به سطح 38 مترمربع

ضمنا داراي بارانداز با اسکلت فلزي به سطح حدوداً 22 مترمربع و قدمتی تقریباً 6 ******
 ******.سال جهت تامین پارکینگ می باشد

**.عرض معبر موجود از حد شرق تقریبا 7 متر می باشد**
( دوطبقه برروي پیلوت)  قرار   R112 ملک مذکور در ضابطه جدید و طرح تفصیلی در پهنهً

می  R112 دارد.اما با توجه به مساحت عرصه (118.26 مترمربع) که کمتر از حدنصاب در پهنه
باشد لذا برابر با ضوابط طرح تفصیلی سطح اشغال:70 درصد.....تراکم طبقات:100 درصد (براي 

امالك خالف ساز)
خارج از سطح اشغال در همکف به سطح 6.29 مترمربع**

خارج از تراکم در طبقات به سطح 2.51 مترمربع**
ضمناً جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک برروي آن 

توسط واحد نقشه برداري می باشد.****به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/06/24 از حد 
****.شرق به کوچه 8 متري فاقد عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

138,546,750(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 59.59  0.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27705 بدوي بلوار 
ولیعصر 
کوچه 

سحرخیز 
کوچه ششم

1-1-10291-913-1-0-0 192
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
مشتمل بر یکبابخانه ویالیی با قدمت حدود یکسال (سال 1396) و با زیربناي 59/59 متر 

 مربع (طبق نقشه برداري ارائه شده)
 که مجوزي جهت احداث آن ارائه نگردیده

.سطح اشغال 100% و یکواحد کسري پارکینگ دارند
توضیح اینکه جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 

محترم نقشه برداري میباشد.**** با توجه به استعالم از واحد نقشه برداري ملک مذکور 
.واقع شده است T-S223 فاقد سند رسمی و فاقد طراحی بوده و در کاربري

.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون در خصوص ارائه استحکام بنا بحضور تقدیم میگردد
.ضمناv گواهی استحکام بنا بشماره 31672 مورخ 1397/09/21 پیوست میباشد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 82/32 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1392) 

جریمه بمبلغ138,297,600(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  نود و  هفت 
هزار و  ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد 

جریمه 82.32  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/10/11 1/97/27724 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار-  
بلوار گیالن 
انتهاي خ 

179 

1-1-10530-17-1-0-0 192
2

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف به مساحت 6/61 

متر مربع و اضافه بنا و کنسول در طبقه دوم به مساحت 10/95 متر مربع و جمعا به 
مساحت 17/56 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع 

تخلف حسب نظریه کارشناس (1391) بمبلغ 68484000(شصت و  هشت میلیون و  
چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .د.

جریمه 17.56  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903301884 مورخ 1395/06/17 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد به لحاظ فنی بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف جلب نظر کارشناس 
رسمی دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 94/213 مورخ 1394/04/01 زمان 

وقوع تخلف در همکف تا طبقه دوم را سال 1391 و اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم 
و زیرشیروانی را سال (1392) اعالم نموده است لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی 

گردد و مستندا تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 42/5 متر 
مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 

کارشناس طی شماره 249205 مورخ 1396/12/08 به مبلغ 730,000,000(هفتصد و  
سی میلیون )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره 

قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت 
اداري قابل رسیدگی می باشد . 

جریمه 106.38  0
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/10/11 1/97/27724 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار-  
بلوار گیالن 
انتهاي خ 

179 

1-1-10530-17-1-0-0 192
2

با توجه به محتویات پرونده و نظریه دیوان عدالت اداري و گزارش شهرداري و موقعیت 
مکانی ملک ، باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در 
طبقات سوم و چهارم و کنسول در طبقات سوم و چهارم و همچنین تراس جمعا به 

مساحت 37/38 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع 
تخلف (1392) بمبلغ 313,992,000(سیصد و  سیزده میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار 

)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 37.38  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
2 باب کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 336000000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  366  مورخ 1391/08/22
بصورت 4/5طبقه و در 4 واحد مسکونی با یک باب مغازه با بالکن در حد 1/3 با زیر بناي کل 

751مترمربع صادر گردیده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال 
خارج از تراکم در حد اجراي سفت کاري اقدام نموده و باستناد نقشه برداري تخلفات بشرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 6.61 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 39.88 مترمربع-2
 افزایش ارتفاع قسمتی از پیلوت  از 2.40 به 5.60 متر بدلیل احداث مغازه-3

افزایش تعداد مغازه از یک باب به سه باب که تعداد دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد -4
 .

توسعه بالکن تجاري بسطح  2.62 مترمربع که از این مقدار بسطح 0.5مترمربع خارج از  -5
1/3است

الزم به ذکر است که دو باب مغازه داراي بالکن و یک باب دیگر فاقد بالکن می باشد
افزایش بنا در طبقات 2- 3 و4 بسطح 11.46مترمربع (هر طبقه 3.82 مترمربع )-6

افزایش سطح انباري در زیرشیروانی 10 مترمربع که از این مقدار بسطح 3.12 مترمربع -7
افزایش بنا و بسطح 6.88مترمربع کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به راهروي انباري می 

.باشد
احداث تراس غیرمسقف در همان تراز بسطح 5.48 مترمربع بصورت کنسول غیرمجاز-8
 احداث کنسول غیرمجاز بسمت شارع 20متري در طبقات 2 تا 4 بسطح 21.39مترمربع-9

ضمنادر هنگام صدور پروانه داراي راي کمیسیون ماده 5 بوده و به سطح 82.32 مترمربع  -10
 .از خارج تراکم استفاده نموده است

الزم به ذکر است که مساحت عرصه موجود از سند بیشتر بوده که تا زمان پایانکار  *-*
.مالک موظف است نسبت به آزاد سازي آن اقدام نماید

 مراتب با توجه به دادنامه دیوان جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد.بروزرسانی

192
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي هادي امینی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي بدون مجوز ( داخل تراکم ) به مساحت 67.22 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري، به 
منظور بررسی استحکام بنا و ایستایی ساختمان قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
84198-97.05.04 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام 

بناي احداثی مورد نظر، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به استناد تبصره 4 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

873860(هشتصد و  هفتاد و  سه هزار و  هشتصد و  شصت)  ریال محکوم و اعالم می 
دارد.

جریمه 67.22  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 1/97/27736 بدوي رشتیان - 
کوچه پیتزا 

حاتم- 
فرعی سوم

1-2-10483-23-1-0-0 192
3

بابت خارج از تراکم به مساحت 17.3 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

3,935,750(سه میلیون و  نهصد و  سی و  پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال محکوم 
و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، 

مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 17.3  1.75
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس برابر سند ارائه شده به سطح 
عرصه 65.19 مترمربع مشتمل بر اعیان مسکونی بدون مجوز شامل همکف به سطح 52.71 
مترمربع ( 35.41 مترمربع در حد تراکم و 17.3مترمربع خارج تراکم )  و نیم طبقه به سطح 
31.81 مترمربع (در حد تراکم ) می باشد. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به 
فیش برق پیوستی 1375 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/01/23 به سطح 

0.8 مترمربع در تعریض بن بست 4 متري می باشد. درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی خانم سیده شهربانو موسوي فتمه سري موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح دیوارگذاري و احداث 

انباري  بدون مجوز شهرداري با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
50669400(پنجاه میلیون و  ششصد و  شصت و  نه هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 47.29  1
 

1020000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 1/97/27737 بدوي خ شهید 
نوروزي- 

نبش کوچه 
سیزدهم

1-1-10647-109-1-0-0 192
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین محصور بسطح 154 
مترمربع و مشتمل بر یک باب انباري با اسکلت بلوکی و در مرحله سفتکاري با قدمت سال  
1394 می باشد  . برابر سند مفروزي مساحت عرصه 154 مترمربع می باشد .بطول 53 متر 
دیوارگذاري بدون مجوز و بسطح 26.22 مترمربع اعیان بدون مجوز دارند که در حد تراکم 

می باشد  . باستناد خط پروژه 12-97/08/01 بسطح 22.65 مترمربع در تعریض شوارع 10 و 6
.  متري حد شرق و جنوب قرار دارد

با توجه به نامه شماره 185637-97/09/26 دبیر خانه کمیسیون مبنی بر تفکیک 
دیوارگذاري و انبار بدینوسیله به استحضار می رساند که از متراژ 53 متر دیوارگذاري بطول 
22.58 متر و از متراژ 26.22 مترمربع از انباري بسطح 9.35 مترمربع در تعریض قرار دارد  

که به تفکیک در تحلیل لحاظ گردیده است .  مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم حضور 
 .میگردد

192
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

خارج تراکم ، به مبلغ  4,078,736(چهار میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  هفتصد و  
سی و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.79  0.5
 

329063  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27739 تجدید 
نظر

حسین آباد 
کوچه 

فرزانه کوچه 
چهارم

1-2-10347-137-1-0-0 192
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی به سطح 28.65 مترمربع مشتمل بر یک 
چشمه اطاق به سطح 24.79 مترمربع که از بابت احداث آن مجوزي ارائه نگردید. اسکلت 

ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1385 می باشد. برابر خط پروژه 
شماره 13 مورخ 1397/09/10 به سطح 1.12 مترمربع در تعریض کوچه 6 متري می باشد.  
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 141657 - 1397 مورخ 

.1397/07/22 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  2,995,096,000(دو میلیارد و  

نهصد و  نود و  پنج میلیون و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 241.54  4
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/27741 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی خ  
شهید 

  بهشتی

1-1-10238-3-1-0-0 192
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش ارتفاع مغازه ها مقتضی است شهرداري برابر ضوابط و مقررات 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار اقدام نماید.

سایر  0
 

3100000  , 1397 افزایش ارتفاع مغازه 1397/12/25 1/97/27741 بدوي شهرك 
شهید بهشت

1-1-10238-3-1-0-0 192
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 
1/97/25-97/04/25  به صورت 3 طبقه روي 6 باب مغازه فاقد بالکن  شامل یک  واحد 

مسکونی کالً با زیر بناي 984.37  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج 
از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث 6 باب مغازه با بالکن  نموده ، عملیات 

ساختمانی در حد سفتکاري  می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 
:هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
: اضافه بناي تجاري  در همکف -

توسعه مغازه اول به سطح 20.74 مترمربع -*-
توسعه مغازه دوم به سطح 8.21 مترمربع -*-

توسعه مغازه سوم به سطح 14.43مترمربع -*-
توسعه مغازه چهارم به سطح 19.01 مترمربع -*-
توسعه مغازه پنجم به سطح 23.64 مترمربع -*-
توسعه مغازه ششم به سطح 24.84 مترمربع -*-

الزم به توضیح است  در همکف کال بسطح 110.87 مترمربع توسعه دارد که از این مقدار  -/-
. بسطح 91.62 اضافه بنا و بسطح 19.25 مترمربع تبدیلی می باشد

احداث بالکن تجاري بر خالف مدلول پروانه براي 6 باب مغازه با افزایش ارتفاع مغازه ها   -
: بسطح  130.67 مترمربع

براي مغازه اول به سطح 22.19 مترمربع خارج از 1/3 -*-
براي مغازه اول به سطح 22.87 مترمربع خارج از 1/3 -*-
براي مغازه اول به سطح 22.58 مترمربع خارج از 1/3 -*-
براي مغازه اول به سطح 23.02 مترمربع خارج از 1/3 -*-
براي مغازه اول به سطح 21.70 مترمربع خارج از 1/3 -*-
براي مغازه اول به سطح 18.31 مترمربع در حد 1/3 -*-

 حذف طبقات مسکونی بر خالف مدلول پروانه -
با توجه به پرداخت 2 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه و تامین 4 باب پارکینگ  -

. در وضع موجود از لحاظ پارکینگ بالمانع می باشد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

192
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 85,000,000(هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

850000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/22 1/97/27757 بدوي بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان نبش 
کوچه 
سبالن

1-1-10291-946-1-0-0 192
7

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
194922 مورخ 97.10.10کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1537500000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 307,500,000(سیصد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد

جریمه 115  0
 

850000  , 1387 احداث بناي بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه عادي به مساحت حدود 100
 متر مربع بوده که در حال حاضر داراي اعیان بدون مجوز بصورت یک باب مغازه به مساحت 
75 متر مربع و انباري بسطح 25 متر مربع و بالکن در حد 1/3 بسطح 15 متر مربع می باشد.  

داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد.  قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 
1387 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 

.درخواست رسیدگی به تخلف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/12/21 بسطح حدود 7.09 متر مربع در تعریض قرار  ***

***.دارد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي مهدي یزدان ستا مبنی 

بر تخلف ساختمانی به شرح تبدیل قسمتی از پیلوت به دو باب مغازه به سطح 40.86 
مترمربع و دو واحد کسري پارکینگ تجاري، با عنایت به اینکه در خصوص همین 

تخلفات داراي راي تخریب قطعی بوده، لذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخودار بوده 
و کمیسیون بدون ورود در ماهیت موضوع، راي به رد درخواست صادر و راي قبلی 

کماکان به قوت خود باقیست. 

ردتخلف 90.86 3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/08 1/97/27765 بدوي شهرك 
بهشتی 

زمینهاي 
  احمدپناه

1-1-10583-2-1-0-0 192
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 
1393/06/12 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 559.85 مترمربع 

وعدم خالفی بشماره 281515 مورخ 97/07/08 با زیربناي 824.89 مترمربع در 4طبقه روي 
..پیلوت و 4واحد مسکونی  صادر گردیده است

.عملیات ساختمانی  باتمام رسیده است
حالیه مالک پس از دریافت عدم خالفی مجددآ مبادرت به تبدیل قسمتی از پیلوت به دوباب 
مغازه بسطح 40.86مترمربع فاقد بالکن وبارتفاع 3.40 متر نموده که رعایت پارکینگ براي 

واحد هاي مسکونی میگردد لذا براساس طرح تفصیلی جاري براي دوباب مغازه احداثی 
داراي دوواحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد.که ازاین بابت داراي راي بدوي 

کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/29123 مورخ97/12/21 و سوابق پرداخت تخلفات در واحد 
 ..جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

..براساس نقشه برداري ارائه شده به تائید نظام مهندسی فاقد خالف میباشد
..چک لیست پایانکار مورد تائید میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

192
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 126403200(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  چهارصد و  سه هزار و 
 دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.81  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/10/18 1/97/27768 بدوي حسین آباد 
بن بست 

فالحتی  14

1-2-10278-31-1-0-0 192
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 245 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي کل 

555.81 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده که تا این 
 :مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.01 مترمربع -1
توسعه سایبان در همکف بسطح 4.5 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.37 مترمربع ( هر طبقه 2.79 مترمربع ) -3
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.34 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -5
سطح 1.2 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.39 متر مربع ( هر طبقه 0.13 متر 

مربع )
.رعایت فضاي باز گردیده اما رعایت فضاي سبز نمی گردد -6

.ضمناً کل افزایش بنا در حد 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

192
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی نظربه قدمت بنا ، ضمن  نقض راي بدوي 
درخصوص احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به 
اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 4490400(چهار میلیون و  چهارصد و 

 نود هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 56.13  0.1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/15 1/97/27771 تجدید 
نظر

خمسه با زار 
خ امام  

حسین  بن 
بست کا 

ظمی

1-1-10339-11-1-0-0 193
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 3,464,000(سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 4.33  1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 119.35 مترمربع که مشتمل بر یک باب خانه به 

سطح 56.13 مترمربع کال در حد تراکم و سرویس بهداشتی جداساز در حیاط به سطح 4.33 
.مترمربع و باقدمت سال 72 میباشد.از بابت اعیان بالمانعی ارائه نگردید

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/09/26 به سطح 6.93 مترمربع در تعریض معابر 6

. و 8 متري و اصالح پخ دوگذر واقع گردیده است
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-154232-1397 مورخ 97/08/12 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

193
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در حال بهره 
برداري می باشد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 

لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همزماساز و احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

7434025(هفت میلیون و  چهارصد و  سی و  چهار هزار و  بیست و  پنج) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 24.89  0.5
 

850000  , 1357
 , 1387

احداث بارانداز در حیاط 1397/10/11 1/97/27774 بدوي علی اباد   
شهید 
عبادي

1-2-10211-11-1-0-0 193
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 261.40 مترمربع که 
مشتمل بر اعیان قدیمی داراي پروانه ساختمانی و پایانکار ساختمانی (گواهی اعیان) 

..میباشد
:..حالیه مالک نسبت به پروانه وپایانکار ساختمانی داراي افزایش بنا بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا بصورت سایبان متصل به ساختمان بسطح 16.98 مترمربع (با قدمت سال 87)-1
افزایش بنا همزمانساز بسطح 7.91 مترمربع (با قدمت سال57)-2

ضمنآ براساس خط پروژه 13مورخ97/09/15(763) به کوچه 8متري و 6متري بمقدار 16.45
مترمربع از عرصه واعیان (که اینمقدار بسطح15.97مترمربع از اعیان ومابقی ازعرصه) داراي 

...عقب نشینی  میباشد
 .حالیه مالک درخواست موقعیت مکانی رادارند.مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي دانیال بهرامیان مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي بدون مجوز ( داخل تراکم ) به مساحت 58.73 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري، به 
منظور بررسی استحکام بنا و ایستایی ساختمان قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
189571-97.10.01 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام 

بناي احداثی مورد نظر، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به استناد تبصره 4 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

323015(سیصد و  بیست و  سه هزار و  پانزده)  ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 58.73  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 1/97/27777 بدوي کوي 
هاشمی  
کوچه 

روشن 6 
متري

1-2-10236-30-1-0-0 193
2

بابت خارج از تراکم به مساحت 19.71 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,626,075(یک میلیون و  ششصد و  بیست و  شش هزار و  هفتاد و  پنج)  ریال 
محکوم و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق 

االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 
باشد.

جریمه 19.71  1.5
 

55000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت مفروزي سال 79ششدانگ یکبابخانه ومحوطه بمساحت  
117.45 مترمربع که داراي اعیان فاقد مجوز بمساحت 66.71 مترمربع و سایبان متصل به 

ساختمان بسطح 11.73 مترمربع که مقدار 58.73 مترمربع داخل تراکم ومقدار19.71 
مترمربع خارج تراکم با مصالح بلوکی آجري وبا قدمت سال 1369 وبا توجه به قدمت بنا و 

...محوطه بازضوابط پارکینگ تعلق نمیگردد
ضمنآ باستناد خط پروژه  13مورخ97/08/22 (742) به کوچه 8متري بمقدار 2.78 مترمربع 

...از عرصه داراي عقب نشینی  میباشد
..حالیه مالک درخواست استعالم دفترخانه  رادارند

 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه احداث بنا تکمیل و قابل استفاده و در 
کاربري مسکونی می باشد لذا به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها 

مشارالیه را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 36 متر مربع به پرداخت یک دهم 
برابر ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف (1393) بمبلغ  11,160,000(یازده 

میلیون و  یکصد و  شصت هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد 
.

جریمه 36  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/27786 بدوي بلوار 
انصاري 
روبروي 

هالل احمر 
خ خانجانی 
کوچه دوم

1-1-10492-93-1-0-0 193
3

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه احداث بنا تکمیل و قابل استفاده و در 
کاربري مسکونی می باشد لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 

مشارالیه را از بابت بناي خارج از تراکم به مساحت 17 متر مربع به پرداخت یک دوم 
برابر ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف (1393) بمبلغ  26,350,000(بیست و  

شش میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 17  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
1 باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب خانه نسقی نیمه کاره با مصالح بتنی 
که مساحت تقریبی عرصه آن 60 متر و مساحت اعیان آن تا این مرحله در همکف برابر نقشه 
 53 مترمربع  می باشد و در سال 1393 و بدون مجوز احداث شده است . بسطح 17 مترمربع 

مازاد بر تراکم و مابقی بسطح 36 مترمربع  در حد تراکم می باشد و یک باب کسري 
پارکینگ دارد  . به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/11/04 فاقد عقب نشینی می  باشد. 
حالیه تقاضاي مجوز حفاري آب به طول یک متر خاکی و 6 متر آسفالت را دارند . مراتب 

.جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,872,584,000(دو میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  دو میلیون و  پانصد و  هشتاد و  
چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 308.88  3
 

3100000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/25 1/97/27788 بدوي بلوار  
دیلمان  

همت

1-1-10280-808-1-0-0 193
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره  202 مورخ 88/02/09 
بصورت دو طبقه روي پیلوت بازیربناي 224.70مترمربع بصورت ماده واحده مسکونی در 

...کاربري فرهنگی صادرگردیده است ... عملیات ساختمانی باتمام رسیده  است
حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه 

:.مازاد برتراکم و خارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح52.02 مترمربع -1

افزایش درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 52.02 مترمربع که جمعآ بسطح 104.04مترمربع-2
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 126.92 مترمربع-3

احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 16.03مترمربع (که ازاین مقدار11.03 مترمربع جهت -4
عوارض درآمدي مازادبر سطح مجازانباري درزیرشیروانی )

 احداث راه پله به بام بسطح 8.47 مترمربع-5
..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-6

..مشمول نما ومنظر نمیگردد-7
کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 0/92 مترمربع-8

کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 0/24 مترمربع -9
جمعا بسطح 0/48 مترمربع

الزم بذکراست سال وقوع 1390 ساخت بنا که براساس نامه نظام مهندسی بشماره 13900131 
مورخ1390/10/15 که با توجه به برداشت مهندس نقشه بردار از ساختمان احداثی جهت 

تفکیک که توسط مالک ار سازمان ذیصالح درخواست داشته و نقشه هاي تفکیکی ممهور به 
..مهر نظام مهندسی و مهندس نقشه بردار به پیوست  بوده مورد تائید میباشد

/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد 
حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2.25 برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 491,109,750

(چهارصد و  نود و  یک میلیون و  یکصد و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال محکوم و 
اعالم می دارد. 

جریمه 70.41  2.25
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1397/10/11 1/97/27790 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
کوچه 

   چهارم

1-2-10337-57-1-0-0 193
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي ابوطالب سلمانی  نسبت به راي شماره 1.97.15379 مورخ 
97.07.10  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 

149637000(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  ششصد و  سی و  هفت هزار )  ریال 
محکوم و اعالم می دارد. 

جریمه 32.18  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 1/97/27790 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
کوچه 

   چهارم

1-2-10337-57-1-0-0 193
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق پروانه  ساختمانی شماره 307 
مورخ 1393/12/19 با استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 23.53 متر مربع بصورت  دو  

طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 279.06متر مربع در دو واحد 
مسکونی صادر شده که پروانه ساختمانی تاکنون تمدید نشده و از درجه اعتبار ساقط است  
عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري وضع موجود بصورت 3.5 طبقه با 100% پو شش بنا 
طبقات دوم و سوم بصورت دوبلکس می باشد الزم به توضییح است ملک فوق در مرحله 
اتمام فنداسیون بابت اضافه بنا در همکف بسطح 11.15 متر مربع و همچنین سقف تراکم 

اعطائی زمان صدور پروانه بسطح 23.53 متر مربع جمعآ بسطح 34.68 متر مربع برابر راي 
کمیسیون بدوي شماره 1/96/12736مورخ 1394/06/03 داراي راي تخریب که با توجه به 

صدور راي شعبه 31 دیوان عدالت اداري داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 
2907 مورخ 1396/06/01  مبنی بر جریمه میباشد حالیه با توجه به پیشرفت عملیات و برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 
 کاهش  بنا در همکف بسطح حدود 0.46 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  بسطح حدود  21.38متر مربع (هر طبقه حدود 10.69 متر  -2
مربع )

احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به کسر راه پله این طبقه بسطح 70.41 -3
متر مربع که از این مقدار 38.02 متر مربع بصورت تبدیل انباري زیرشیروانی به مسکونی  و 

5.67 متر مربع بصورت تبدیل فضاي  راه پله به بناي مفید  و 17.67 متر مربع بصورت احداث 
   تراس غیر مسقف  اختصاصی و مابقی بصورت اضافه بنا می باشد

درب پارکینگ اجرا نشده است با توجه به جانمائی پارکینگ کسري پارکینگ ندارند  -4
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی بسطح 10.8 متر مربع در -5
مجموع همکف و طبقات (همکف و طبقات اول و دوم هر کدام بسطح  1.71 متر مربع و طبقه 

 سوم بسطح 5.67 متر مربع )
 داراي کسري فضاي باز بسطح 26.42 متر مربع و فضاي سبز ندارد -6

الزم به توضییح است داراي پرونده جاري  شماره 329348 جهت استعالم بانک می باشد 
مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد.**************مراتب در پاسخ به نامه 

شماره ش ر - 166762 - 1397 مورخ 1397/08/30 مجددا مورد بررسی قرار گرفت و مورد 
.تایید می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي ابوالقاسم چینی چیان 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک باب مغازه، با توجه به قدمت بنا ( سال 

وقوع تخلف 1340 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد

ردتخلف 15.84  0
 

55000  , 1340 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/08 1/97/27791 بدوي خ سعدي  
 جنب سایپا

1-2-10026-60-1-0-0 193
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر اجاره نامه موقوفه ثلث حاج محمد جعفر چینی چیان به 
شماره110752 مورخ90/09/29 بصورت یکباب مغازه حدودآ بمساحت 15.84 متر مربع وفاقد 

..بالکن که با قدمت سال 40 که دربنجاق بالمانعی از شهرداري قید نشده است
الزم بذکراست متقاضی طی مدارك ارائه شده به پیوست داراي پروانه کسب بشماره 729 
..مورخ 42/04/11 بشغل لباسشوئی وبشماره 432 مورخ 88/12/01 بشغل کله پزي  میباشد
ضمنا براساس طرح تفصیلی جاري و خط پروژه 13مورخ 97/06/31(690) جهت پخ دوگذر 

..بمقدار0/50 مترمربع داراي  عقب نشینی میباشد
..فعالیت شغلی فروش کیف و کفش زنانه  و داراي تابلو به ابعاد 1 * 3 متر میباشد

/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 

بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

970,502,400(نهصد و  هفتاد میلیون و  پانصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال تایید می 
نماید.

جریمه 144.42  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/15 1/97/27795 تجدید 
نظر

میدان  
جهاد  باران 

-بارش 2

1-2-10702-9-1-0-0 193
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/220 مورخ  96/12/13 با زیر بناي کل  644.66 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شد داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 26.3 مترمربع که از این مقدار بسطح  -1
1.08 متر مربع مشمول عوارض درآمدي از بابت احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 105.2 مترمربع ( هر  -2

طبقه 26.3 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.92 مترمربع ( هر طبقه 3.23 متر 
مربع )

 کاهش زیر شیروانی بسطح 26.73 متر مربع -4
.رعایت فضاي باز و رعایت فضاي سبز نمی گردد -5

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

193
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  372,650,400(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار و  
چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 76.36  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/22 1/97/27801 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  
فوالد لوي 

اول

1-2-10071-16-1-0-0 193
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 76 مورخ 
1396/07/02 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

.با زیربناي 646/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی بمساحت 12 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 24/3 متر مربع (هر طبقه 8/10 متر مربع)-2

 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 2/92 متر مربع-3
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/64 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.در زیرشیروانی میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/74 متر مربع و -4

طبقات بمساحت 27/93 متر مربع (هر طبقه 9/31 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/47 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5

مربع در همکف
.تعداد 3 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که تأمین میگردد-6

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد به عمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است ******
الزم به ذکر است که با توجه به افزایش عرض درب سواره رو (همچنین افزایش تعداد درب ) 

تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند.(در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین 
نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

193
8

در خصوص تخلف ساختمانی خانم صدیقه جعفري شالکوهی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 138.75 

مترمربع و توسعه راه پله بام به مساحت 4.84 مترمربع ، اضافه بناي انباري به مساحت 
0.41 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1849248000(یک میلیارد و  
هشتصد و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.  

جریمه 183.75  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27804 بدوي گلسار بلوار  
سمیه ك 

134 توحید 
7  

1-1-10198-50-1-0-0 193
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/403 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 496/95 متر مربع صادر گردیده 

: که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 39/75 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 138/75 متر مربع (هر طبقه 46/25 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 4/84 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 0/41 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع -4
در همکف

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/28356 مورخ 1397/11/16 و پرونده در واحد 
.تخلفات میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي بدون 

مجوز هیچگونه تامل و تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و 
اینکه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 

بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 165750000(یکصد و  شصت و  پنج 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 102  2.5
 

650000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 1/97/27839 بدوي پل بوسار خ 
بوسار بن 

بست سوم 
روبروي 

 داروخانه

1-1-10314-53-1-0-0 194
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 24,375,000(بیست و  

چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

650000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه یک 
طبقه با قدمت حدود 9 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1388) و بمساحت عرصه 239/64 متر 

.مربع که بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده است
.توضیح اینکه طبق پالن معماري ارائه شده مساحت اعیان مسکونی 102 متر مربع میباشد

.سطح اشغال 42/56 % و یکواحد کسري پارکینگ دارند
.کل زیربنا خارج از تراکم میباشد (s221) با توجه به کاربري ملک

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 

1397/06/25 بمساحت حدوداv 20/25 متر مربع در تعریض معبر 8 متري حد غرب قرار 
دارد.(اعیان در تعریض نمیباشد.)

.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

194
0

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وغیرمسکونی باتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2.5برابر  
ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 49500000(چهل و  نه میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال صادر می گردد

جریمه 6  2.5
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27844 بدوي بلوار  
دیلمان 
پشت 

آموزشگاه 
 متین

1-1-10245-191-1-0-0 194
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ عرصه و 
اعیان به مساحت 805.61 مترمربع که اعیان احداثی به صورت آموزشکده فنی سما (4 طبقه 

 .روي پیلوت) داراي پروانه و پایانکار می باشد
محوطه داراي اتاق نگهبانی به سطح تقریبی 6 مترمربع میباشد که از بابت آن بالمانعی ارائه 

.نگردید.با توجه به وضع موجود فاقد عقب نشینی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

از آنجائیکه برابر دادنامه شماره 9709970904300165-1397.02.18 شعبه 8  (شعبه 
چهل و سوم سابق) دیوان عدالت اداري حکم به رسیدگی مجدد در خصوص تعیین 
سال وقوع تخلف و همچنین بررسی موقعیت مکانی ملک (خیابان اصلی  یا فرعی ) 
صادره گردیده است، پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی  دادگستري طی تصمیم 

مورخ  1397.06.17 ، با وصول نظریه کارشناسی بشماره 162342مورخ 97.08.24 که 
سال 1393 را بعنوان سال وقوع تخلف اعالم نموده ،نظر به اینکه ارزش معامالتی 

سالهاي 1393 و1395 یکسان میباشد و تاثیري درمیزان جریمه ندارد و از طرفی با 
لحاظ مرغوب بودن موقعیت مکانی ملک که در بهترین موقعیت مکانی شهرستان واقع 
گردیده ، ضریب تعیین شده با موقعیت مکانی ملک همخوانی دارد موجبی براي نقض 

راي صادره وجود ندارد فلذا مبلغ جریمه 9418953600(نه میلیارد و  چهارصد و  
هجده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 934.42  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/27846 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار 165 
 

1-1-10150-6-1-0-0 194
2

در خصوص این بند برابر دادنامه فوق الذکر حکم به رد شکایت صادرگردیده ، فلذا 
راي صادره بمبلغ 2,122,747,200(دو میلیارد و  یکصد و  بیست و  دو میلیون و  

هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال بقوت خود باقیست.

جریمه 421.18  1.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره637مورخ91/12/28
بصورت 5  طبقه روي پیلوت با زیربناي 2160 مترمربع و گواهی پایانکار به شماره 11111 مورخ 

: 1396/12/28 میباشد. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
افزایش بنادرهمکف به سطح 136.57مترمربع -1

افزایش بنا درطبقات اول تا چهارم به سطح 562.48 مترمربع ( هر طبقه 140.62 مترمربع -2
(

افزایش بنادرطبقه پنجم به سطح 157.72مترمربع ((که ازاین مقداربسطح 3-145.05
مترمربع بصورت تبدیل شیروانی به تراس روبازاختصاصی ))
 افزایش بنا درادامه راه پله به بام به سطح 0.17 مترمربع-4

 ضمناً درهنگام صدور پروانه بمقدار421.18مترمربع استفاده ازتبصره 7سقف تراکم داشته-5
تعداد واحد مسکونی از10به 9واحد کاهش یافته که رعایت پارکینگ می گردد.-6

.احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 77.48 مترمربع نموده است-7
*********************************************************

********
داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه بوده است. حالیه با توجه به راي 

 .دیوان عدالت اداري درخواست بررسی و ارسال مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد را دارند
 

الزم به توضیح است برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستري سال وقوع تخلف 1393 می 
باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 188137 - 1397 

.مورخ 1397/09/28 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

194
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال عیناً تایید 
میگردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/15 1/97/27853 تجدید 
نظر

پیر بازار  
vکوي 

حسینی 
کوچه پاییزه 
سمت چپ 
درب اول

1-1-10373-658-1-0-0 194
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 0.75به 

ضریب0.5) جریمه بمبلغ 248000000(دویست و  چهل و  هشت میلیون ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 160  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی بدون مجوز بر روي یک قطعه 
 زمین نسقی به مساحت 99 متر مربع می باشد

ساختمان احداثی به صورت 1 طبقه بر روي یک واحد مسکونی در همکف ( سوئیت )  *---*
  با زیربنا تقریبی  کل به سطح  160 متر مربع می باشد
 بناي احداثی با قدمت سال 1393 می باشد *----*

با توجه به موقعیت مکانی ملک در محدوده فضاي سبز واقع گردید ه و کامال  *-----*
خارج از تراکم می باشد

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *------*
باستناد خط پروژه شماره 3-1 و طرح تفصیلی جدید به سطح 6.95 متر مربع   *-------*

 از عرصه و به سطح 13.9متر مربع از اعیان ( 1 طبقه بر روي سوئیت ) در تعریض می باشد

متراژ با توجه به عدم دسترسی به نقشه هاي ارائه شده بر اساس سوابق گزارش هاي قبلی 
.تکمیل گردیده است

حالیه واحد طبقه اول درخواست دریافت مجوز حفاري گاز به طول 4 متر با پوشش خاکی را 
.دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

194
3

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1396) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 

طی نظریه شماره 159954 مورخ 97/8/21 به مبلغ 35/625/000/000 ریال اعالم 
گردید و مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها در خصوص مساحت 118/75 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم 
ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 7125000000(هفت 

میلیارد و  یکصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 118.75  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/10/15 1/97/27858 بدوي 0-0-1-1-10036-1-1 گلسار 104  194
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
3 باب کسري پارکینگ به مساحت 75 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم 
میگردد 

جریمه 75  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان یک طبقه روي یک باب مغازه و بالکن تجاري داراي 
پایانکار به شماره 185489 مورخ 94/09/26 میباشد.در حال حاضر به صورت بانک بهره 

.برداري میشود
از بابت تبدیل طبقه اول به تجاري پس از پایانکار به سطح 118.75 مترمربع و  3 واحد 

کسري پارکینگ داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده 
.صد میباشد

.هرگونه مغایرت پس از ارائه نقشه برداري از سوي مالک قابل بررسی میباشد
مراتب با توجه به نامه ش ر-98471-1398 مورخ 98/06/07 جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

194
4

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 182592مورخ 97.9.21 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد تبصره 4 از 

ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد 
تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 2,495,914(دو میلیون و  چهارصد 
و  نود و  پنج هزار و  نهصد و  چهارده) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 
برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 82.17  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27859 بدوي خ معلم 
جنب 

استانداري 
کوچه 
هاشمی

1-2-10499-64-1-0-0 194
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابر فروشنامه عادي یکباب خانه ویالیی دوبلکس (نسقی) با زیربناي 
122.17 مترمربع (کال داخل تراکم )و با قدمت حدودي سال 80 که از بابت 40 مترمربع اعیان 

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.مالک همچنین اقدام به 
احداث بناي تجاري تح عنوان تابلوسازي در حیاط به سطح 45.12 مترمربع و با قدمت سال 
93 نموده است.راه دسترسی فضاي تجاري و مسکونی مشترك میباشد.در خصوص تعیین 

***میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
باستناد خط پروژه 1-4 مورخ 96/12/19 به سطح 10.02 مترمربع در تعریض کوچه میباشد.از 

.بابت موارد مذکور داراي پرونده مطرح در کمیسیون ماده صد میباشد
------------------------

حالیه طی بازدید مجدد مالک اقدام به جمع آوري وسایل و تبدیل بناي تجاري به صورت 
.انباري نموده است

مراتب با توجه یه نامه به شماره ش ر-142769-1397 مورخ 97/07/24 کمیسیون ماده صد 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

194
5

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 188038 

مورخ 97/09/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول بهداشتی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 

ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص کلیه 
اضافه بنا به مساحت 131/25 متر مربع بمبلغ 661500000(ششصد و  شصت و  یک 

میلیون و  پانصد هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 131.25  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/18 1/97/27860 بدوي استادسرا 
پشت بازار 

روز ك 
 نوري

1-2-10328-12-1-0-0 194
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/340 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 735/05 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات ساختمانی در حد اجراي آجرچینی میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

کاهش بنا در همکف بمساحت 1/06 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 32/07 متر مربع (هر طبقه 10/69 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 61/09 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 6/55 متر مربع-4

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/97 متر مربع و -5
طبقات بمساحت 29/12 متر مربع (هر طبقه 7/28 متر مربع)

توضیح اینکه تا این مرحله فضاي سبز اجرا نگردیده و بمساحت 11/31 متر مربع کسري حد 
.نصاب فضاي باز دارند

.کسري پارکینگ ندارند
الزم به ذکر است که طبق پالن ارائه شده داراي 2 درب سواره رو به عرض 3 و 4 متر 

(مجموعاv 7 متر) که در نقشه اي زمان پروانه نیز داراي 2 درب مجموعاv به عرض 7 متر لحاظ 
.گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

******* 
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد.(بروزرسانی)

194
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده  و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث یکباب مغازه ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، 
نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می 

سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 192087 مورخ 97/10/06 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

79.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 15800000(پانزده میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 79.1  0
 

329063  , 1385 احداث بناي جداساز 1397/10/11 1/97/27861 بدوي بلوار 
ولیعصر خ 
سحرخیز 
ابتداي 
خیابان 

نرسیده به 
کوچه بهمن

1-1-10562-6-1-0-0 194
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت مفروزي سال 81بصورت ششدانگ یک قطعه زمین 
..مشتمل بریکباب مغازه و کارگاه بمساحت 168مترمربع و فاقد مجوز میباشد

الزم بذکراست درخصوص یکباب مغازه بسطح 17.10مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد 
..بشماره 6464مورخ 79/09/02 وسوابق پرداخت تخلفات درواحد محترم خالف میباشد

ضمنا مجددآ داراي ارسال غیابی به کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/23788 مورخ 
97/06/24 ورا ي تخریب بنا داشته است..که براساس گزارش اصلحی و ارائه مدارك توسط 

..مالک گزارش تکمیل گردیده است

حالیه درخصوص احداث کارگاه نجاري و سوریس بهداشتی با مصالح بلوکی و برابرسال صدور 
:سند مالکیت با قدمت سال81 (16سال)بشرح ذیل میباشد

 سرویس بهداشتی بسطح 1.86 مترمربع-1
کارگاه نجاري بسطح 77.24 مترمربع (بصورت سه دهنه مجزا) -2

..با توجه به قدمت بنا وضوابط پارکینگ سال وقوع کسري پارکینگ تعلق نمیگردد-6
ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه 11مورخ 97/02/02 (563) به کوچه 12متري 

..متصل و فاقد عقب نشینی میباشد
/..مراتب جهت صدور دذستور مقتضی ارسال میگردد

====
گزارش فوق الذکر با توجه به نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد درخصوص  نوع 

..کاربري ومیزان عقب نشینی و معابر جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

194
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در خصوص تخلف ساختمانی خانم آسیه شعبانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه بدون مجوز شهرداري به مساحت 8.8 مترمربع با 

توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک ضرورتی بر قلع احراز نگردید و با عنایت به 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی برابر 

نظریه کارشناسی به شماره 194715 مورخ 97.10.10  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز  به مبلغ 440،000،000 ریال، فلذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 88000000(هشتاد و  هشت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 8.8  0
 

202500  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/11 1/97/27862 بدوي پستک 
کوچه 17 

جنب مطب

1-1-10182-327-1-0-0 194
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یکباب مغازه فاقد 
بالکن بمساحت 8/8 متر مربع (طبق پالن معماري ارائه شده) با قدمت 15 سال (تاریخ نصب 

کنتور برق 1382) که بابت احداث آن مجوزي ارائه نگردیده
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 

.مورخ 1397/07/29 فاقد عقب نشینی میباشد
.توضیح اینکه واحد تجاري مذکور با فعالیت دفتر طراحی و تبلیغاتی و فاقد تابلو میباشد

.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

194
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 730,237,200(هفتصد و  سی میلیون و  دویست و  سی و  

هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 124.19  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 1/97/27863 تجدید 
نظر

بلواردیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-537-1-0-0 194
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 137,474,400(یکصد و  سی و  هفت 

میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.83  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 168مورخ 
93/09/04به صورت  4طبقه روي پیلوت و زیرشیروانی در4 واحد مسکونی  با زیر بناي 

..کل709.92 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در نازك کاري بوده که حالیه براساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري 
وضع موجود توسط مالک که بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا 

:درهمکف وطبقات به شرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 22.28مترمربع-1

افزایش بنا درطبقه اول  بسطح 25.41 مترمربع-2
افزایش بنا درطبقات 2-3-4 هرکدام بسطح 22.75 مترمربع که جمعآ بسطح  3-68.25

مترمربع
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 22.56مترمربع-4

افزایش زیربناي انباري در زیرشیروانی بسطح 5.05مترمربع (مازاد برزیربناي 5مترمربع -5
ضوابط)

عدم اجراي راه پله وآسانسور در طبقه ششم بسطح 22.16مترمربع-6
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در طبقه اول بسطح 0/83مترمربع-7

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در طبقات 2-3-4 هرکدام  بسطح 0/79مترمربع -8
که جمعآ بسطح 2.37 مترمربع

استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه بمقدار 81.83 مترمربع داشته -9
..است

..رعایت پارکینگ میگردد-10
الزم بذکراست ملک مذکور داراي سوابق گزارش غیابی و ارسال به کمیسیون ماده صد و 

..دریافت راي بدوي بشماره 1/97/24472مورخ 97/04/01 راي تخریب بنا داشته است
...حالیه مالک  درخواست ارسال مجدد به کمیسیون ماده صد  را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

194
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نامه 197197مورخ 1397.10.12شهرداري که تعداد 
کسري پارکینگ را برابر آخرین گزارش و اصالح نقشه معماري 3 باب اعالم نموده اند ، 

لذا در خصوص این بند از راي با اصالح تعداد کسري پارکینگ مبلغ جریمه به 
216,000,000(دویست و  شانزده میلیون )ریال اصالح میگردد.

جریمه 75  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/18 1/97/27874 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

ب ش  
انصاري خ 
امام رضا - 
س مادر 4

-ج مدرسه 
اصغرنیا

1-1-10260-38-1-0-0 195
0

سایرمفاد راي شماره 26915 مورخ 97.08.29 بمبلغ 196822000(یکصد و  نود و  شش 
میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار ) ریال بقوت خود باقیست.

جریمه 51.88  0
 

700000  , 1391 احداث بناي جداساز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی  داراي پروانه ساختمانی به شماره  599 مورخ 
86/9/26  و پایانکار به شماره 77890 مورخ 88/1/23 بصورت 3/5 طبقه می باشد. پس از 
آن مالک به قدمت سال 1391 به استناد تاریخ نصب کنتور مغازه اقدام به تغییرات نموده که 

:به استناد نقشه معماري ارائه شده به شرح زیر می باشد
احداث 3 باب انباري در محوطه حیاط خلوت بسطح 3.64 متر مربع -1

احداث 3 باب مغازه در همکف بسطح 48.24 متر مربع که از این مقدار بسطح 36.31 متر  -2
مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري و بسطح 6.08 متر مربع استفاده از سایه کنسول و 

.بسطح 5.85 متر مربع احداث قسمتی از مغازه در همکف می باشد
از بابت 3 باب مغازه با توجه به ضوابط سال 1391 داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري  -3

.می باشد
با توجه به تبدیل پیلوت به تجاري ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ از نوع تجاري جهت  -4

.واحد هاي مسکونی می باشد
.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدوردستور تقدیم می گردد

با توجه به اصالح نقشه معماري یک واحد پارکینگ تامین گردیده و داراي یک واحد  ***
کسري پارکینگ بوده که در راي صادره کمیسیون ماده صد جریمه یک واحد پارکینگ اضافه 

. می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 61,568,000(شصت و  یک میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.88  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/27875 بدوي فاز دوم  
خیابان معلم 

  انتهاي 
حسین آباد 

پشت 
مسجد امام 
سجاد ده 

متري امید 
کوچه نبوت

1-2-10355-21-1-0-0 195
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/243 مورخ 1396/12/26 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.608/37 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم موارد زیر گزارش 

:میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 10/54 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 31/62 متر مربع (هر طبقه 10/54 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 26/28 متر مربع بدلیل حذف انباري-3

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/51 متر مربع و طبقات -4
6/21 متر مربع (هر طبقه 2/07 متر مربع)

حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده ولی در نقشه ها نشان 
.داده شده است

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,240,596,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل میلیون و  پانصد و  

نود و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 147.69  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/30 1/97/27879 بدوي بلواردیلمان 
شهرك 
  امامعلی

1-1-10280-62-1-0-0 195
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/377 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  595.45 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 34.04 مترمربع ( ضمن حذف سایبان   -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 102.12مترمربع ( هر  -2

طبقه 34.04 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 2.35 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 9.18

مربع ( هر طبقه 3.06 متر مربع )
حذف انباري در  زیر شیروانی و کاهش آن بسطح 37.42 متر مربع -4

.داراي کسري فضاي باز می باشد -5
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

عملیات ساختمانی به پایان رسیده است.ضمناً یک باب انباري در زیر شیروانی احداث  ***
گردیده که در پروانه داراي 3 باب انباري در زیر شیروانی بوده است و 2 باب انباري در 

همکف احداث گردیده که بسطح 0.56 متر مربع بزرگتر از 5 متر مربع می باشد. داراي 3 
درب سواره رو بوده که مطابق ضوابط مجاز به احداث 2 درب سواره رو می باشد لذا داراي 

.یک واحد کسري پارکینگ درآمدي به دلیل تزاحم می باشد

195
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/11/16 1/97/27880 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  بلوار 

باستانی 
شعار  بن 

بست 
گلستان

1-1-10237-34-1-0-0 195
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 3,033,072,000(سه میلیارد و  سی و  سه میلیون و  هفتاد و  دو هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 300.9  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/301 مورخ 1396/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 965.38 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 34.19 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 42.03 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 176.28 مترمربع ( هر طبقه 44.07  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 2.04 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 

باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.92 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 38.3 متر مربع ( هر طبقه 7.66
 متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 6.88 مترمربع -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.3 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد ها از 6 به 9 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است.  -

( داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد )
.ضمناً حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نگردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

195
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 40694400(چهل میلیون و  ششصد و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.56  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/27881 بدوي بلوار انزلی  
نرسیده به 
مسجد امام 
رضا  امام 

رضا

1-1-10264-60-1-0-0 195
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/11/02 1/97/27881 بدوي بلوار انزلی  
نرسیده به 
مسجد امام 

1-1-10264-60-1-0-0 195
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 62 مورخ 
1395/09/03 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

 با زیربناي 470/3 متر مربع صادر گردیده
.که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 5/48 متر مربع (هر طبقه 1/37 متر مربع)-1

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 4/33 متر مربع-2
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 8/36 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند که بمساحت 4/33 متر مربع در قسمت توسعه 

.بنا در زیرشیروانی لحاظ گردیده است
 افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/72 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4
مربع در همکف

.با تغییر جانمایی تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-5
.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

331,521,750(سیصد و  سی و  یک میلیون و  پانصد و  بیست و  یک هزار و  هفتصد 
و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 61.11  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/27883 تجدید 
نظر

انتهاي 
رشتیان   8 
متري-52

1-2-10121-2-1-0-0 195
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/339 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.298/93 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق پالن معماري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1  بمساحت 54 متر مربع (هر طبقه 18 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 9/61 متر مربع-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 7/11 متر مربع -3
(هر طبقه بمساحت 2/37 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد می باشد. عملیات در مرحله بهره  *****

 .برداري بوده و خالف دیگري مشاهده نگردید. مراتب جهت بروز رسانی تقدیم می گردد

195
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 

لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقه اول الی دوم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 340,380,000

(سیصد و  چهل میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.92  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/27884 بدوي صفاري  
پایین تز از 
سید رقیه  

نامور

1-2-10085-5-1-0-0 195
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  ساختمان در حال احداث داراي پروانه 
بشماره 1/97/28-97/04/26 بصورت 2 طبقه روي پیلوت که مرحله اجراي میلگرد گذاري  

فنداسیون  با توجه به عدم رعایت حیاط خلوت سراسري ، یک پاسیوي 2*2 جهت نورگیري 
داشته  و برابر نقشه ارائه شده بسطح 9.97 مترمربع بوده و داراي راي جریمه از کمیسیون 

ماده صد می باشد و پس از آن  گواهی عدم خالف دریافت نموده اند حالیه با توجه به 
پیشرفت عملیات ساختمانی و  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل می 

: باشد
 کاهش بنا در همکف بسطح 0.41 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم بسطح 43.92 مترمربع (هر طبقه 21.96 مترمربع ) -
 کاهش سطح راه پله تا بام 4.52 مترمربع -

. رعایت پارکینگ می گردد -
با توجه به ابعاد پاسیو مالک موظف به رفع اشرافیت تا زمان پایانکار می باشد . مراتب  -

.جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

195
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.75 به 

ضریب2.5) جریمه بمبلغ 1,092,840,000(یک میلیارد و  نود و  دو میلیون و  هشتصد و 
 چهل هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 130.1  2.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 228 مورخ 
96/12/22به صورت  4طبقه روي پیلوت در 8واحد مسکونی  با زیربناي کل1407.98 

مترمربع  وعدم خالفی بشماره 328690مورخ 97/02/18با زیربناي1407.98 مترمربع صادر 
....گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 
60% برابر نقشه برداراي ونقشه هاي معماري اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح 

:ذیل نمودند
افزایش بنا درهمکف به سطح 26.02مترمربع (بصورت سابه کنسول)-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  26.02مترمربع که جمعآ بسطح 104.08 مترمربع-2
کاهش سطح زیرشیروانی بسطح 1.28مترمربع-3

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-4
..رعایت پارکینگ براي 8واحد مسکونی براساس پروانه صادره میگردد-7

...مشمول نما ومنظر میگردد-8
.کاهش سطح فضاي سبز بمقدار 36.18 مترمربع دارد-9

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

====
...گزارش جهت به روز رسانی و جهت انجام مراحل امور اداري میباشد

195
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 1,031,318,400(یک میلیارد و  سی و  یک میلیون و  سیصد و  هجده 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 153.47  2
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 , 1397
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه مرحله اول بشماره 87 مورخ 1396/07/18بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 747/82 مترمربع صادر گردیده که 

عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 7/06 متر 
مربع در مرحله اتمام فونداسیون داراي سوابق پرداخت خالف (جریمه با ضریب 3 برابر) و 

.پروانه مرحله دوم بشماره 319181 دریافت نموده اند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي مغایرت بصورت 

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/93 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 95/04 متر مربع (هر طبقه 23/76 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 19/35 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/06 متر مربع و طبقات -4

40/44 متر مربع (هر طبقه 10/11 متر مربع)
بمساحت 39/99 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین تاکنون فضاي سبز -5

 .اجرا نگردیده و در نقشه ها نیز جانمایی نگردیده است
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

195
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه پنجم و تبدیل راه پله به 
بناي مفید حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 467,510,400(چهارصد و  شصت و  هفت 

میلیون و  پانصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.38  3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان احداثی  و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 345 مورخ 94/12/27 و گواهی عدم خالف به شماره 280969 مورخ 95/07/28 

.میباشد
الزم به ذکر است در پروانه صادره به اشتباه حد شرق متصل به معبر اعالم گردیده درحالیکه 

.وضع موجود وبرابر نقشه هاي زمان پروانه حد غرب متصل به معبر میباشد
ضمنآ به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/11/18 معابر در حد شمال 20 متري، غرب 10

.. متري و جنوب 8 متري میباشد
الزم بذکراست  که درخصوص پارکینگ هاي مازاد درصورت بازگشایی معبر درهنگام صدور 

..پایانکار قابل به بررسی خواهد بود
:برابر نقشه برداري مجدد ارائه شده داراي مابه التفاوت زیربناي بشرح ذیل میباشد

کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید در طبقات هرکدام بسطح 0/27مترمربع که -1
 جمعآ بسطح 1.35مترمربع

 افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 45.03 مترمربع بصورت عدم رعایت دومتر عقب سازي-2
کاهش سطح زیرشیروانی بسطح 2مترمربع-3

..رعایت پارکینک میگردد-4
..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی  رادارند

//.مراتب جهت صدور دستور مقتضی  تقدیم میگردد

195
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و موقعیت مکانی ملک  ،با توجه به اینکه 
تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن 

تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص تبدیل مکان 
مسکونی به تجاري حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  5,385,004,800(پنج میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 400.67  4
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1397/11/30 1/97/27898 بدوي بلوار معلم  
- روبروي 

مبل 
بهارستان - 
 میدان مادر

1-2-10243-2-1-0-0 196
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري پنج قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  
چهل میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در مرحله نازك کاري  که براي آن پروانه 
تجاري مسکونی  مرحله اول به شماره 1/96/183 مورخ 1396/12/26 به صورت 3.5 طبقه در 

1 واحد مسکونی به همراه یک باب مغازه بالکن دار و  با زیر بناي کلی  279.65 مترمربع  
 .صادر گردیده است

 : حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
. توسعه تجاري در همکف به مساحت 9.75 مترمربع -1

. تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی در همکف به تجاري به مساحت 21.89 مترمربع -2
. توسعه بالکن به صورت سراسري به مساحت 53.15 مترمربع -3

. تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی در طبقه اول به تجاري  به مساحت 21.60 مترمربع -4
. افزایش سطح تجاري در طبقه دوم به مساحت 48.20 مترمربع -5

. تبدیل فضاي مسکونی به تجاري در طبقه دوم به مساحت 39.55 مترمربع -6
. افزایش سطح تجاري در طبقه سوم  به مساحت 48.20 مترمربع  -7

. تبدیل فضاي مسکونی به تجاري در طبقه سوم به مساحت 39.55 مترمربع -8
. افزایش سطح تجاري در طبقه چهارم  به مساحت 48.20 مترمربع  -9

. تبدیل فضاي مسکونی به تجاري در طبقه چهارم  به مساحت 39.55 مترمربع -10
.افزایش سطح تجاري در زیرشیروانی به مساحت 1.38 مترمربع -11

تبدیل راه پله و آسانسورو راهروي مسکونی به تجاري  در زیر شیروانی به مساحت  -12
. 29.65 مترمربع

با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه داراي 5 
.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

((  الزم به ذکر است که در زمان صدور پروانه ، داراي نامه معاون محترم حمل و نقل و امور 
زیر بنایی رشت به شماره ش ر - 112768-1396 مورخ 1396/06/07 و تحت عنوان : پالك 

فوق داراي یکواحد تجاري بدون پارکینگ می باشد که با توجه به عرض کم ( حدود 6 متر ) و 
مساحت کم ( حدود 50 متر ) و قرار گرفتن ملک مورد نظر در نزدیکی چهار راه و تقریبا عدم 

قابلیت تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ موجود از نظر ترافیکی بالمانع می باشد.))
الزم به توضیح است در زمان پروانه و به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 96/05/10 به  
سطح 2.87 مترمربع عقب نشینی اعالم گردیده است و مقدار قوس بیرونی خط پروژه  در 
حد غرب  ، زمینی به سطح 8.16 مترمربع می باشد که حالیه در اختیار مالک بوده که در 

محاسبه توسعه بناي همکف لحاظ شده است و مالک داراي نامه اداره ثبت به شماره 
107/97/3572 مورخ 1397/03/08 جهت الحاق مجدد آن به سند مالکیت خود را دارد.( 

طبق خط پروژه مذکور زمین فوق الذکر فاقد عقب نشینی می باشد)
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1980014400(یک میلیارد و  نهصد و  هشتاد میلیون و  چهارده هزار و 
 چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 196.43  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27940 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 149

1-1-10155-45-1-0-0 196
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه  شده توسط متقاضی بصورت ملک شاکی و متشاکی و بشرح ذیل می 
 باشد

ملک شاکی :یک واحد آپارتمان در طبقه چهارم به استناد پروانه و پایانکار صادره فاقد خالف 
 می باشد

ملک متشاکی :داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/318مورخ 96/12/28 به صورت 5  
طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي  1032.46
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  

اقدام به احداث نموده  و در مرحله اجراي اسکلت و قالب بندي سقف طبقه سوم داراي 
:سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 41.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 154.71 مترمربع ( هر طبقه  51.57 مترمربع  -

(
*********************************************************

***********************************************
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف طبقه ششم فاقد بتن 

: ریزي می باشد و برابر نقشه هاي موجود تخلفات جدید بشرح ذیل می باشد
سطح اشغال مجاز به کسر راه پله و آسانسور 50% ----------- سطح اشغال مورد 

% استفاده به کسر راه پله و آسانسور 67.26
 اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 51.57 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 125.54 مترمربع -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 223.86 مترمربع -

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6 واحد -
با توجه به مساحت واحد ها  نیاز به 12 باب پارکینگ (هر واحد دو پارکینگ) دارند که با  -

.توجه به تامین 6 باب پارکینگ در همکف تعداد 6 باب کسري پارکینگ دارند
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. محاسبات بر اساس چک لیست کمیسیون انجام شده است
بابت مواردفوق داراي پرونده جاري بشماره درخواست 333528 جهت اخذ گواهی عدم 
خالف می باشد  حالیه شاکی نسبت به تخلفات انجام شده واحداث طبقه مازاد معترض و 

.درخواست رسیدگی دارند مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,941,004,800(یک میلیارد و  نهصد و  

چهل و  یک میلیون و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 192.56  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/27942 بدوي گلسار 192  
جنب خانه 

هاي 
مجیدي بن 

بست 8 
متري

1-1-10296-58-1-0-0 196
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 360 مورخ 1393/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 541.44 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 
سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 40.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 148.56 مترمربع ( هر طبقه 49.52 مترمربع  -
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.93 متر مربع ( هر طبقه 1.31 متر مربع )

.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننمودند
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 13.55 مترمربع کاهش یافته است

تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است و پارکینگهاي مازاد بر نیاز در زمان پایانکار قابل 
.بررسی خواهد بود

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1352534400(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  پانصد 

و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 134.18  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/02 1/97/27946 بدوي گلسار  
ساختمانها
ي نیروي 
  انتظامی

1-1-10165-27-1-0-0 196
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 240.2 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 403,536,000
(چهارصد و  سه میلیون و  پانصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 240.2  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/11/02 1/97/27946 بدوي گلسار  
ساختمانها
ي نیروي 
  انتظامی

1-1-10165-27-1-0-0 196
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارگذاري و شروع سفت 
کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 393 مورخ 94/12/27 به صورت 5 طبقه بر روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی به انضمام استخر در همکف و بازیربناي 1547.25 مترمربع 

میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 
:تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 10.12 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.56 مترمربع -2

 توسعه استخر در همکف که 19.48 مترمربع مازاد بر 35 درصد سطح پیلوت میباشد -3
اضافه بنا در طبقات اول و سوم به سطح 28.24 مترمربع (هر طبقه 14.12 مترمربع)-4

اضافه بنا در طبقات دوم و چهارم به سطح 22.28 مترمربع (هر طبقه 11.14 مترمربع)-5
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 2.88  -6

مترمربع (هر طبقه 0.72 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 43.72 مترمربع (که از این مقدار به سطح 29.60  -7

مترمربع عدم رعایت عقب سازي میباشد)
 اضافه بنا در راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح 6.90 مترمربع -4

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 34.24 و در طبقات به سطح 205.96 مترمربع در  -6
زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف 

.تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
افزایش ارتفاع همکف به حدود 4.30 متر که رعایت ارتفاع مجاز در زمان صدور پایانکار 

.الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم ربابه صابر حنان موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر اضافه بناي یکدست ساز طبقات دوم تا پنجم جمعاً 1.88مترمربع و 

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 
4.2 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 10214400(ده میلیون و  

دویست و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.08  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 1/97/27947 بدوي گلسار - 
بلوار گیالن 
خیابان 176 

ارکیده  
نبش ك 

دوم

1-1-10139-1-1-0-0 196
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 384 
مورخ 94/12/27 که مورخ 95/12/21 تمدید و مورخ 96/03/08 به صورت 5 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 853.55 مترمربع 
:اصالح گردید. قبالً  داراي چندین مرحله سوابق در کمیسیون ماده صد بوده است

در مرحله اتمام سقف اول و قالب بندي ستون هاي طبقه اول جهت بتن ریزي  به  *******
:استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در همکف بسطح حدود 54.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -2

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -3
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
از بابت بند 1 برابر راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
جریمه گردیده که نقداً اجراي حکم گردید.  در خصوص مابقی تخلفات تصمیم به تشکیل 

.پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد گرفته شد
مجدداً  از بابت بند 2 و 3 در باال پرونده جدید با تخلفات به شرح زیر به کمیسیون  *****

:ارسال گردید
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -1

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -2
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
.از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 96/12/5 مبنی بر جریمه می باشد

پس از آن در مرحله اتمام سقف ششم و دیوار چینی تا طبقه سوم  از بابت  *******
:تخلفات به شرح زیر به کمیسیون ارسال گردیده است

اضافه بنا در طبقه دوم الی پنجم جمعاً بسطح 207.12 متر مربع ( هر طبقه 51.78 متر  -1
مربع)

از بابت مورد فوق داراي راي بدوي مورخ 97/6/6 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 
.باشد

***************************
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که مالک اقدام به احداث یک طبقه 

مازاد با مصالح سبک فلزي در طبقه ششم نموده است که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات به شرح زیر می باشد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



کاهش در طبقه همکف بسطح 1.76 متر مربع که از بابت این متراژ داراي اضافه پرداختی  -1
.می باشد

کاهش در طبقه اول بسطح 1.76 متر متر مربع  که از بابت این متراژ داراي اضافه  -2
.پرداختی می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم الی پنجم جمعا بسطح 1.88 متر مربع ( هر طبقه  -3
0.47 متر مربع)

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 184.77 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 132.24 متر مربع بصورت مسکونی و مابقی بصورت انباري می باشد ضمناً  از مقدار 
132.24 متر مربع مسکونی بسطح 22.29 متر مربع از مقدار مسکونی بصورت تراس روباز 

.اختصاصی می باشد
اضافه بناي تراکمی بدلیل تبدیل فضاي پله به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم جمعاً  -5

بسطح 4.2 متر مربع ( هر طبقه 0.84 متر مربع)
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست  استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم میگردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسن نوروزي امیرکنده محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 34/72 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

233318400(دویست و  سی و  سه میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  چهارصد)  ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 34.72  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/09 1/97/27950 بدوي خ سعدي  
کوچه 

مرادي بن 
بست 6
متري

1-2-10346-59-1-0-0 196
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام دیوارچینی و شروع 
سفت کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 96/206 مورخ 96/12/12 به صورت 3 طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 512.40 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.30 مترمربع -1

کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.11 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 32.31 مترمربع (هر طبقه 10.77 مترمربع)-3

کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید به سطح 1.11 مترمربع  (هر طبقه 0.37 مترمربع) -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 0.89 مترمربع -5

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

196
5

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي موسی کریمان و شرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید در همکف وطبقات جمعاً به مساحت 38.07 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 63957600(شصت و  سه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 38.07  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/22 1/97/27951 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
انصاري- 
روبروي 

نظام 
مهندسی- 
کوي میرزا 
کوچک- 

کوچه ناصح 
دلبر - بن 

 بست شاهد

1-1-10245-44-1-0-0 196
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/202مورخ 1396/12/11بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

، زیرشیروانی(  انباري)  و با مساحت کلی 632.30 مترمربع صادر شده است
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد 

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف و  -1
 طبقات به مساحت کلی  38.07 مترمربع .(طبقه همکف به سطح 9.15 متر مربع و طبقات 1 

 الی 3 هر طبقه به سطح 9.64 مترمربع .)
 کاهش مساحت زیرشیروانی(اتاقک آسانسور+ راه پله ) به مساحت 27.41 مترمربع-2

.تاکنون درب سواره رو نصب نشده است-3
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به افزایش درب سواره رو یک واحد کسري پارکینگ 

.درآمدي تعلق می گیرد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

196
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,297,900,800(یک میلیارد و  دویست و  نود و  هفت میلیون و  نهصد هزار و  
هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 193.14  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/22 1/97/27961 تجدید 
نظر

استادسرا   
پاداش 

ستوده-بن 
بست 
دلزنده

1-2-10030-48-1-0-0 196
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص طبقه مازاد ، منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 1921920000(یک میلیارد و 
 نهصد و  بیست و  یک میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.در 

اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و 
مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات 

قانونی معرفی گردد.

جریمه 228.8  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/308 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  816.11 .01 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 44.8 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 134.4 مترمربع ( هر  -2
طبقه 44.8 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح 228.8 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.38 متر مربع و در طبقات اول تا  و دوم هر کدام بسطح 

 3.55 متر مربع و در طبقه سوم 3.6 متر مربع
مساحت زیر شیروانی 10.11 متر مربع کاهش یافته است ضمناً داراي اضافه بنا انباري  -5

بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 2.86 متر مربع می باشد که مشمول عوارض درآمدي نیز می 
.باشد

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -6
رعایت پارکینک می گردد. با توجه به حداث 3 درب بزرگتر از 3 متر داراي 3 واحد کسري 

.پارکینگ جهت عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

196
7
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، از آنجایی که راي بدوي درخصوص توسعه 
بالکن تجاري به متراژ 2.69 مترمربع باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مورد 

حکم واقع شده مبتنی بر اشتباه می باشد لذا ضمن نقض این بخش از راي،باستناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی و جریمه به 
مبلغ 36,153,600(سی و  شش میلیون و  یکصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد.

جریمه 2.69  4
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/11/02 1/97/27963 تجدید 
نظر

خیابان  
شهید 

رجائی-  
جنب پیتزا 

حاتم- 
خیابان  24
متري - بعد 

از نجاري 
 بارانک

1-2-10238-10-1-0-0 196
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد مسکونی 
، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 63.94  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار توسعه بناي 
تجاري ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

23788800(بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 1.77  4
 

3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري

با توجه به محتویات و مستندات پرونده وباستناد نظریه کارشناس رسمی دادگستري 
بشماره 158412 مورخ 97/08/19 ،از آنجایی که سرقفل یکباب مغازه به متراژ 21.85
بهمراه بالکن به متراژ 9.36 مترمربع اعالم شده و در بند سوم راي بدوي مورد حکم 
جریمه واقع شده از طرفی مقدار تخلف مربوط به بالکن در بند دوم راي نیز جریمه 

گردیده بود که ضرورتی به جریمه مجدد آن نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق 
الذکر،ضمن اصالح متراژ تخلف، راي بدوي، با جریمه به مبلغ 350000000(سیصد و  

پنجاه میلیون ) تایید می گردد.

جریمه 31.21  4
 

3360000  , 1396  بالکن بدون پروانه 

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 106,411,200(یکصد و  

شش میلیون و  چهارصد و  یازده هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 63.34  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 504,000,000

(پانصد و  چهار میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، چون جریمه تعیینی در راي بدوي درخصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد و همچنین آیتم 

مربوط به توسعه بالکن تجاري به متراژ 2.69 و احداث بالکن تجاري به متراژ 9.36 
مترمربع حذف و در بند هاي دیگر مورد حکم جریمه واقع شده است؛لذا ضمن کاهش 
متراژ از 234.5 مترمربع به 222.45مترمربع، و کاهش ضریب جریمه از 3 برابر ارزش 

معامالتی به 2.25 حکم جریمه به مبلغ 1681722000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد 
و  یک میلیون و  هفتصد و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد.

جریمه 222.45  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان تجاري مسکونی در مرحله نازك کاري که داراي 
پروانه تجاري مسکونی به شماره 540 مورخ 1394/12/27 و به صورت 2 طبقه در دو  واحد 

مسکونی بر روي یکباب مغازه بالکن دار و به مساحت کلی 363.42 مترمربع صادر شده است 
که داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 8 مورخ 1394/06/17 و تحت عنوان : احداث 

ساختمان مسکونی 2 طبقه بر روي یکباب مغازه تجاري به مساحت 18 مترمربع و بالکن در 
حد یک سوم ( 2 طبقه بر روي پیلوت) با رعایت سطح اشغال درخواستی در حد 60% طول 
پالك و احداث بنا در ضلع جنوب غربی همباد با پالك مجاور و تامین پارکینگ بالمانع می 

.باشد
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 19.21 مترمربع -1
. توسعه تجاري مغازه اخذ شده در پروانه در همکف به مساحت 1.77 مترمربع -2

. احداث یک باب مغازه دیگر از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 21.85 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 1.30 مترمربع -4

. توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 2.69 مترمربع -5
. احداث بالکن تجاري در نیم طبقه  به مساحت 9.36 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 37.77 مترمربع که از این مقدار به مساحت -7
.6.04 مترمربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد جنوبی می باشد
کاهش مساحت راه پله و افزایش ان به بناي مفید در طبقه دوم به مساحت 0.44  -8

.مترمربع
بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 37.77 مترمربع که از این مقدار به  -9

.مساحت 6.04 مترمربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد جنوبی می باشد
باتوجه به افزایش تعداد واحد از یک واحد به دو واحد در طبقات دوم و سوم داراي مابه  -10

.التفاوت به سطح 63.94 در طبقه سوم می باشد
احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 119.20 مترمربع  که از این مقدار به  -11

.مساحت 6.04 مترمربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر حد جنوبی می باشد
. کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 7.17 مترمربع -12

.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -13
باتوجه به تبصره ماده 7 و تخلف مالک داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به  -14

سطح 63.34 مترمربع ( 28.91 در همکف و 34.43 در طبقات ) در زمان صدور پروانه می 
.باشد که حالیه به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث طبقه مازاد و  بازگشت  5%  تشویقی آسانسور به  -15
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. مساحت 6.76 مترمربع
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1509681600(یک میلیارد و  پانصد و  نه میلیون و  ششصد و  هشتاد 
و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 149.77  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/02 1/97/27970 بدوي گلسار  
-بلوار نماز 

کوچه 
میخک- بن 
بست نعمت 

جو

1-1-10188-61-1-0-0 196
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/190 مورخ 1396/12/05 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 833.16 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.27 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 91.52 مترمربع ( هر طبقه 22.88 مترمربع ) -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 8.40 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

27.56 متر مربع ( هر طبقه 6.89 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 0.55 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی جمعاً به سطح 10.02  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی فضاي سبز داراي کسري حد نصاب به سطح 19.78 

 .مترمربع می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 192098
مورخ 1397/10/6 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و شهرسازي مورد 

تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 
مسکونی ملک و همچنین رضایت کلیه ساکنین ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و 
نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 30/18 متر مربع بناي موضوع گزارش 
بمبلغ 152107200(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست)  

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 30.18  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/27972 بدوي انتهاي  
کوچه  
مکتب 

نرجس - 
نبش بن 

بست 
تحویلداري 
-  ساختمان 

 آفتاب

1-1-10224-63-1-0-0 197
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ملک تعرفه شده  توسط متقاضی به صورت یک باب ساختمان 4 طبقه در12 واحد 
مسکونی داراي پروانه احداث بنا به شماره  526  مورخ80/11/7  و پایانکار به شماره 36199 

.مورخ 81/11/21 می باشد
ساختمان پس از پایانکار تفکیک گردیده است و نقشه ثبتی و صورت مجلس تفکیکی 

.پیوست می باشد
ساختمان در زمان پایانکار  فاقد آسانسور بوده و حالیه احدي از مالکین  با رضایت نامه ثبتی 
از کلیه مالکین  مبادرت به احداث آسانسور و راهرو  در قسمتی از نور گیر مشاعی در همکف 

و طبقات  به مساحت 21.28 مترمربع و همچنین نصب درب سواره رو و  احداث البی در 
.قسمتی حیاط مشاعی حد شمال  به مساحت 8.90 مترمربع نموده است

داراي گزارش ایمنی آسانسور به استناد گزارش بازدید شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت به 
شماره 97/703 مورخ 1397/03/02 میباشد.آسانسور نصب شده از نوع آسانسور هاي 

.هیدرولیکی بوده و مشمول مقررات استاندارد اجباري نمیباشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه حسب گزارش شماره ش ر-196478-1397 مورخ 1397.10.11
شهرداري منطقه در مورد کنسول احداثی حالت خطر برخورد وسایل نقلیه رفع و 

ارتفاع کنسول بلحاظ تغییر در شرایط ملک مشکل آن از نظر ضوابط شهرسازي مرتفع 
گردیده وتغییرات کلی در شرایط ملک نسبت به قبل ایجاد شده است واینکه طبق 

نظریه کارشناس تخریب کنسول باعث سست شدن بنا وعدم استحکام ساختمان 
میگردد ضمن اینکه موجب ازبین رفتن سرمایه ملی و مصالح موجود در بنا میشود لذا 

کمیسیون با اصالح این بخش از راي سابق الصدور با نقض دادنامه بدوي و اصالح آن 
در خصوص مقدار28.93مترمربع کنسول احداثی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 135392400(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  نود و  
دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.93  3
 

1560000  , 1391 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/10/22 1/97/27979 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

گلسارخ  
136 -نبش 
توحید یک 
-ساختمان 

ماندگار

1-1-10385-20-1-0-0 197
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چنانچه داراي تخلفات جدیدي میباشد به صورت بدوي جدید ارسال گردد. سایر 23.99  0
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  7 مورخ 91/1/21  و اصالح پروانه مورخ 91/10/5 با زیر بناي کل 1639.60 بصورت 6 
طبقه روي پیلوت صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد. 

مالک قبالً از بابت افزایش بنا در طبقه اول بصورت کنسول غیر مجاز به ارتفاع 3.10متر 
بسطح 29.25مترمربع و در طبقات 2الی 6 افزایش سطح در کنسول بمقدار16.25مترمربع و 

احداث 12باب انباري در زیرشیروانی بسطح59.20 مترمربع که مازاد برتراکم و افزایش ارتفاع 
پیلوت از2.40متر به 3.10متر داراي سوابق گزارش خالف و راي کمیسیون ماده 100 در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد. حالیه به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي 

:مغایرت هاي زیربنایی نسبت به آخرین گزارش کارشناسی به شرح زیر می باشد

(اضافه بنا در همکف به سطح 3.4 متر مربع (توسعه (1

(اضافه بنا در طبقات اول الی ششم جمعاً بسطح 5.94 متر مربع ( همزمانساز (2

کاهش زیر شیروانی بسطح 8.67 متر مربع ( از بابت زیر شیروانی داراي سوابق پرداختی  (3
(می باشد

کاهش کنسول به سمت شارع عام در طبقه اول الی ششم جمعاً بسطح 1.92 متر مربع( هر (4
طبقه 0.32 متر مربع) که در این صورت مساحت کنسول غیر مجاز در طبقه اول بسطح 

28.93 متر مربع و اضافه بنا کنسول در طبقات دوم الی ششم جمعاً بسطح 14.65 متر مربع  
اصالح می شود ( از بابت افزایش بناي کنسول در طبقات دوم الی ششم بسطح 16.25 متر 

(مربع داراي سوابق پرداختی می باشد

بازگشت به نامه شماره ش ر- 52136- 1393 مورخ 93/10/27 دبیرخانه کمیسیون ماده صد 
از لحاظ اصول شهرسازي در زمان صدور پروانه احداث کنسول به سمت شارع عام در گذر 
هاي 12 متري در ارتفاع باالي 3.20 متر حداکثر به طول 1.20 مجاز بوده که با این اوصاف در 

ساختمان حاضر احداث کنسول در طبقه اول و احداث مازاد بر 1.20 در طبقات دوم الی ششم 
بر خالف ضوابط شهرسازي زمان صدور پروانه می باشد. در خصوص اصول بهداشتی و فنی 

.نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می باشد

در خصوص کنسول طبقه اول بسطح 28.93 متر مربع برابر راي مورخ 94/2/15 داراي  ***
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راي تخریب و مابقی تخلفات فوق راي جریمه می باشد. حالیه با توجه به اینکه پیاده رو در 
مجاورت ملک اجرا شده و در این حالت خطر برخورد  وسایل نقلیه رفع گردیده است و 
ارتفاع کنسول از روي پیاده رو 2.80 متر می باشد. با توجه به تغییر در وضعیت و شرایط 

ملک نسبت به آراي صادره قبل، مالک با ارائه نامه به شماره ثبت اتوماسیون 114018 مورخ 
97/6/14 درخواست رسیدگی مجدد در کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم می گردد
در خصوص ردیف 1 و 2 داراي راي 94/2/15 مبنی بر جریمه نقدي بوده و در خصوص  ***

کنسول بسطح 28.93 متر مربع در طبقه اول داراي راي جریمه  مورخ 97/10/22 می باشد  و 
.خالف جدیدي مشاهده نگردید

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب بنا ضرر و زیان جبران 

ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی طبقات وتبدیل 

راه پله به بناي مفید و توسعه زیرشیروانی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
2286345600(دو میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  چهل و  

پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور 
مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل 

در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 226.82  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/169 مورخ 1396/11/17  و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

329394 مورخ 1396/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
1036.52 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 12.59 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 107 مترمربع ( هر طبقه 26.75 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 101.42 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 74.67  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم هر کدام به سطح 0.77 مترمربع و طبقه پنجم به سطح 2.71 مترمربع ( جمع طبقات 
به سطح 5.79  متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 0.02 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1397/11/02 بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

********
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي بهزاد پاکیزه منش و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف به مساحت 30.04 مترمربع، 

افزایش بنا در طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 59.72 مترمربع، با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,381,195,200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  
یک میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً 

در خصوص عدم رعایت درز انقطاع بر اساس ضوابط و مقررات نظام مهندسی 
ساختمان اقدام گردد. 

جریمه 149.48  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/27982 بدوي گلسار بلوار 
توحید - 
توحید 7 

جنب 
ساختمان 

بوستان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 311مورخ 
96/12/28بصورت  5طبقه روي پیلوت در5 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 1161.45مترمربع  

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله ستون طبقه دوم که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات 1-2 به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 30.04 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  59.72 مترمربع که جمعآ بسطح 119.44مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
ضمنا ملک مذکور داراي سوابق گزارش تخلفات و شکوائیه از سوي ملک مجاور درخصوص -

 ...عدم رعایت درز انقطاع و موارد ذکرشده در پرونده مذکور میباشد
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد
==

حالیه براساس نقشهبرداري اصالحی داراي مابه التفاوت افزایش بنا همزمانساز در همکف 
:وطبقات 1-2 بشرح ذیل میباشد

 کاهش همزمانسالز درهمکف بسطح 0/25 مترمربع-
 افزایش بناي همزمانساز در طبقه 1-2 هرکدام بسطح 3.57 مترمربع-

..میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي احسن اله اصغرزاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح  افزایش بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 40.08
 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 5.11 

مترمربع و در طبقات جمعاً به مساحت 23.46 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 345996000(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  نود و  شش 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 68.65  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/27983 بدوي بلوار  
دیلمان 
روبروي 
زمینهاي 

احمدپناه ج 
ك 

اردیبهشت

1-1-10492-55-1-0-0 197
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف و اتمام 
آجرچینی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/79مورخ 97/05/13 به صورت 3 طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 486.67 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.11 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 40.08 مترمربع (هر طبقه 13.36 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 23.46  -3

مترمربع (هر طبقه 7.82 مترمربع)
 کاهش بنا در همکف به سطح 0.32 مترمربع و در زیرشیروانی به سطح 1.28 مترمربع

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها و درب ها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903200392 مورخ 1395/02/22 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد و ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ فنی و تخصصی 
بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف جلب نظر هیات کارشناسان گردید که طی 

نظریه شماره 25540 مورخ 96/2/14 و نظریه تکمیلی به شماره 258288 مورخ 
96/12/20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري زمان وقوع تخلف ساختمانی را سال 

(1386) اعالم که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است لذا به استناد تبصره 2 
از ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی سال 

وقوع تخلف (1386) حسب نظریه هیات کارشناسان در خصوص اضافه بنا در همکف و 
طبقات اول تا چهارم و راه پله به بام جمعا به مساحت 346/54 متر مربع به مبلغ 

315,609,139(سیصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  نه هزار و  یکصد و  سی و  نه) 
ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي 

صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 346.54  1.75
 

520425  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/27984 رسیدگ
ي 

 مجدد

صفاري  
مقابل 
 نانوایی

1-2-10061-1-1-0-0 197
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان مورد نظر داراي پروانه شماره 67 مورخ 83/02/13 بصورت ساختمان 4/5 طبقه 
در 12 واحد مسکونی با زیر بناي 1171/76 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان 
رسیده و بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 97/80 متر مربع و طبقه اول بمساحت 105/31 

متر مربع مجموعاv بمساحت 203/11 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 
 .1386/06/05 میباشند

: همچنین برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% مجدداv بابت
افزایش بنا در همکف بمساحت 6/25 مترمربع به صورت همزمانساز -1
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 1/57 مترمربع به صورت همزمانساز-2

 افزایش بنا در طبقات 2 الی 4 بمساحت  320/64 مترمربع -2
احداث راه پله به بام بمساحت 18/08 مترمربع -3

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/93/10012 مورخ 1393/11/18 و پرونده در واحد 
.تخلفات میباشند

حالیه با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی سال 
.1386 بوده درحالی که در رأي مذکور تاریخ وقوع تخلف 1392 قید گردیده است

مراتب در پاسخ به نامه شماره 186763-97/09/27 جهت ارسال پرونده وطرح مجدد در 
.کمیسیون همعرض بحضور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/25 1/97/28004 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی 
-نبش 

کوچه آقایی 
نژاد

1-1-10674-58-1-0-0 197
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
192154 مورخ 97.10.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی توسعه بناي تجاري و احداث بالکن مجموعا بمساحت 47.56مترمربع در 

مکان موصوف را به مبلغ1.183.200.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 236,640,000(دویست و  سی و  شش میلیون و  ششصد و  چهل 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.56  0
 

3100000  , 1397  بالکن بدون پروانه 

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه در مرحله بهره برداري و اتمام کار  که 
داراي پروانه تجاري به شماره 1/96/235 مورخ 1396/12/24 و به صورت یک باب مغازه در 
همکف به مساحت 35.96 مترمربع با احتساب یک متر عقب سازي و با احتساب پرداخت 

. یک واحد کسري پارکینگ تجاري صادر شده است
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

. توسعه بناي تجاري از بابت عدم رعایت عقب سازي به مساحت 5.80 مترمربع -1
. احداث بالکن تجاري سراسري به مساحت 41.76 مترمربع -2

با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارگینک تجاري در زمان صدور پروانه حالیه یک  -3
.واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر نیز تعلق می گیرد

.مغازه فوق الذکر فاثد فعالیت شغلی می باشد
.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالفی مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
204124 مورخ97.10.22 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ6.511.500.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1302300000(یک میلیارد و  سیصد و  دو میلیون و  سیصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 72.35  0
 

3360000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/22 1/97/28027 بدوي بلوار دیلمان 
 خیابان 

میرابوالقاسم
ي روبروي 

بوستان 24  
 نبش  کوچه 
اردیبهشت

1-1-10578-6-1-0-0 197
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در صورتی که بناي فوق الذکر با قدمت سال 1383فاقد سلبقه و بالمانع میباشد 
بصورت پرونده بدوي و بصورت جداگانه جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد.

سایر 46  0
 

346950  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

108,675,840(یکصد و  هشت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  هشتصد و  
چهل) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 323.44  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 7,180,740,000(هفت میلیارد و  یکصد و  هشتاد میلیون و  هفتصد و  

چهل هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 854.85  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان فاقد مجوز در حال احداث و در مرحله 
شروع سفت کاري بر روي عرصه ( 4دانگ اوقاف و 2 دانگ نسقی ) به صورت 4 طبقه در 3 

واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 242.36 مترمربع که از این مقدار به سطح 72.35 مترمربع  -1
.آن یک واحد تجاري میباشد

احداث بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 756.21 مترمربع هر طبقه 252.07 مترمربع  -2
(که از این مقدار564.54 مترمربع خارج تراکم میباشد.)

احداث بنا در طبقه چهارم به سطح 252.07 مترمربع ( کال خارج تراکم ) -3
.از مقادیر فوق به سطح 9.71 مترمربع در هر طبقه کنسول به سمت شارع میباشد

.تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد
.مالک همچنین بر خالف ضوابط طرح تفصیلی اقدام به احداث بام تهرانی نموده است

الزم به ذکر است قسمت شمال عرصه داراي باقیمانده بناي قدیمی با قدمت سال 83 به 
صورت یک طبقه روي یک باب مغازه (داراي فعالیت به صورت سوپر مارکت) بوده که در 

نقشه برداري ارائه شده ترسیم نگردیده است. مساحت هر طبقه حدود 23 مترمربع جمعا 46
. مترمربع میباشد که جهت دسترسی به راه پله طبقات بناي جدید، می بایست تخریب گردد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/08/22 به سطح 19.63 مترمربع از حد جنوب 

.عرصه و اعیان، در تعریض معبر 12 متري و اصالح پخ دوگذر واقع گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

197
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 458640000(چهارصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  ششصد و  چهل 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 68.25  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/28032 بدوي بلوار رجائی  
 کوچه 33

1-2-10102-38-1-0-0 197
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/3 مورخ  97/3/29 با زیر بناي کل  525.8 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد 

مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  16.52 مترمربع که از این مقدار بسطح  -1
3.72 متر مربع شامل انباري بزرگتر از 5 متر مربع بوده که مشمول عوارض درآمدي نیز می 

.باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 49.56 مترمربع ( هر  -2

طبقه 16.52 متر مربع)
توسعه راه پله به بام بسطح 2.17 متر مربع -3

.رعایت پارکینگ می گردد 
.رعایت  فضاي باز و فضاي سبز می گردد 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

197
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

8250048000(هشت میلیارد و  دویست و  پنجاه میلیون و  چهل و  هشت هزار ) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 834.45  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 1/97/28035 تجدید 
نظر

گلسار، خ 
130، کوچه 
توحید 8

1-1-10471-14-1-0-0 197
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 54 مورخ 1396/06/08 بصورت ساختمان 4/5 
طبقه در 11 واحد مسکونی بهمراه 2 طبقه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 
2076/18 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و قبالv در حد 

.اجراي فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 318570 دریافت نموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

حذف 2 طبقه زیرزمین و اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی(همگن ) بمساحت -1
 95/43 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 337/36 متر مربع (هر طبقه 84/34 متر مربع)-2
احداث طبقه پنجم بمساحت 379/27 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 22/39 متر مربع-4
توضیح اینکه داراي بناي مازاد بر تراکم بمساحت 11/12 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش 

.از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه زیرشیروانی لحاظ گردیده است
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/28035 مورخ 1397/10/25

. میباشند
ضمناv پارکینگ هاي شماره 10 و 11 همچنین 12 و 13 یک به یک در تزاحم میباشد.(تعداد 

پارکینگ مورد نیاز 15 واحد -تعداد پارکینگ تأمین شده 16 واحد)
.بابت پارکینگ هاي تزاحمی (یک جفت) یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شرق تعداد یکواحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) ******

197
9

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

6,028,200(شش میلیون و  بیست و  هشت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. و 
در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 

نماید.

جریمه 33.49  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28040 بدوي گلسار 
پستک 
جاده 

 فرودگاه

1-1-10183-41-1-0-0 198
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 
عرصه 296.38 مترمربع مشتمل بر یک چشمه اطاق فاقد مجوز به سطح 33.49 مترمربع ( 

در حد تراکم ) با اسکلت بلوکی و قدمت سال جاري می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 
مورخ 1397/10/09 به سطح  33.73 مترمربع ( 17.84 مترمربع از حد شمال و 15.89 

مترمربع از حد جنوب ) در تعریض معابر 8 متري می باشد.  مراتب جهت ارسال پرونده به  
.کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

198
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب بنا ضرر و زیان جبران 

ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی طبقات 

وتبدیل راه پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 164304000(یکصد و  
شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 32.6  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/02 1/97/28041 بدوي پل بوسار 
پل بوسار  

شهید 
محمود 
مشق

1-1-10317-182-1-0-0 198
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/300 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  434.57 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 0.52 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 6.03 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم و سوم هر کدام بسطح 11.28 متر مربع که از  -3
.این مقدار بسطح 5.25 متر مربع بصورت پیشروي به سمت معبر می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.05 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.96 

مترمربع ( هر طبقه 1.32 متر مربع )
.رعایت پارکینگ می گردد 

.ضمنا  مساحت در زیر شیروانی بسطح 18.95 متر مربع کاهش یافته است ***
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

198
1

باتوجه به اینکه صرف دیوارگذاري وحصارکشی بدون آنکه بنایی برروي عرصه احداث 
گردد،قابلیت طرح درکمیسیون ماده صد را ندارد ونظریه شماره �7/2626±�82/4/10 و 
�7/4147±�90/9/20 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مطلب فوق میباشد لذا  ضمن نقض 

راي بدوي به ردآن اظهارنظرمیگردد. پرونده جهت اقدام مقتضی به شهرداري ارسال 
میگرددتابه تکلیف قانونی خودعمل نماید. 

ردتخلف 22  0
 

84375  , 1380 دیوار گذاري 1397/10/25 1/97/28044 تجدید 
نظر

پستک  
کوي بهاران 

انتهاي 
کوچه سمت 

راست

1-1-10402-927-1-0-0 198
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین از حد جنوب و غرب داراي دیوارگذاري بطول 22 متر و با ارتفاع 1/20 متر و فاقد 

اعیان بمساحت 120 متر مربع
که جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه 
توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق اظهار نظر واحد نقشه برداري ملک 

.واقع شده و در طرح تفصیلی جدید فاقد طراحی معبر میباشد G213 مذکور در کاربري
.ضمناv بابت دیوارگذاري مذکور با قدمت سال 1380 مجوزي ارائه نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

198
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 

ضریب 2.25) جریمه بمبلغ 448,383,600(چهارصد و  چهل و  هشت میلیون و  
سیصد و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 59.31  2.25
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/10/25 1/97/28047 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی  
بوستان 13 

روبروي 
مدرسه 

پروفسور 
رضا

1-1-10481-2-1-0-0 198
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 317 مورخ 
93/12/21به صورت 5 طبقه روي پیلوت در9 واحد مسکونی  با زیر بناي کل1143.10 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اتمام بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 
اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات که کمتر از حد نصاب  5% زیربناي پروانه صادره  به 

:شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف بسطح 2.07مترمربع-1

افزایش بنا درطبقه اول بسطح 11.87مترمربع-2
افزایش بنا درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح 1.65 مترمربع که جمعآ بسطح  4.95مترمربع-3

کاهش بنا درطبقه پنجم بسطح 0/99 مترمربع-4
تبدیل شیروانی به تراس روباز درطبقه پنجم  بسطح 29.04مترمربع (شیراونی به بام -5

.تهرانی - اختصاصی براي طبقه 5) میباشد
  کاهش زیربنا درانباري زیرشیروانی بسطح  3.23 مترمربع-6

استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه داشته که با توجه به افزایش بنا -7
..کمتر از حد نصاب 5%  تبصره 7تعلق نمیگردد

..رعایت پارکینگ میگردد-8
...مشمول نما ومنظر میگردد-9

افزایش بنا درانباري بیش از حد نصاب متراژ زمان پروانه درزیرشیروانی بمقدار 7.52 -10
مترمربع  ((حد مجاز 5 مترمربع))

 کاهش راه پله و افزادون به فضاي مفید بمقدار1.93 مترمربع درهمکف-11
کاهش راه پله و افزادون به فضاي مفید بمقدار1.93 مترمربع در طبقه پنجم-12

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

198
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 2,569,736,400(دو میلیارد و  پانصد و  شصت و  نه میلیون و 
 هفتصد و  سی و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 278.11  2.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/28051 بدوي بلوار دیلمان 
بوستان 13 

مجتمع 
فرهنگیان

1-1-10483-25-1-0-0 198
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/344مورخ 96/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1387.40 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 36.91 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 228.04 مترمربع (هر طبقه 57.01 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 11.08  -4

مترمربع (هر طبقه 2.77 مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 19.19 مترمربع 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.به سطح 30.09 مترمربع کسري فضاي باز و به سطح 80 مترمربع کسري فضاي سبز دارد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي کیوان زوار حسینی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمان ساز مغازه به مساحت 4.03 مترمربع، 

با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 54,163,200(پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و  

شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.        

جریمه 4.03  4
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 1/97/28095 بدوي فازدوم  
معلم -  
انتهاي 

حسین آباد  
نبش بن 
بست اول

1-2-10344-21-1-0-0 198
5

در خصوص تبدبل راه پله به بناي مفید ( همزمان ساز ) به مساحت 0.68 مترمربع و 
مازاد انباري به مساحت 4.01 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 15,758,400(پانزده 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.       

جریمه 4.69  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ  به استناد تبصره ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 126,000,000(یکصد و  

بیست و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.         

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره422 مورخ 93/12/28 و 
گواهی عدم خالف به شماره 200433 مورخ 95/12/28 که پس از آن از بابت احداث یک باب 

مغازه فاقد بالکن و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده در 
واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

 :بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان متصل به ساختمان در حیاط خلوت به سطح 4.60 مترمربع جهت تامین  -1

پارکینگ
اضافه بناي همزمانساز مغازه به سطح 4.03 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید (همزمانساز) در همکف به سطح 0.68  -3
 مترمربع

مازاد بر تراکم به سطح 4.01 مترمربع ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در  -4
 زیرشیروانی

کاهش زیرشیروانی به سطح 0.50 مترمربع
الزم به توضیح است با توجه به افزایش طول درب هاي پارکینگ در صورت تایید سایبان، 

فاقد کسري پارکینگ بوده و تنها مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ 
.میباشد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ دارد

مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

198
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی امالك همجوار و دفاعیات مالک ضمن 
نقض راي بدوي ، کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جریمه بمبلغ 943,017,600(نهصد و  چهل و  سه میلیون و  هفده هزار و  ششصد) 
ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 140.33  2
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/23 1/97/28106 تجدید 
نظر

حسین آباد 
پشت 
مسجد 
سجاد 

تقاطع خ 
تنها (گرمابه 

قائم)

1-2-10289-6-1-0-0 198
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,170,892,800(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد میلیون و  
هشتصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 174.24  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 209 مورخ 1395/10/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
 با زیر بناي کل 484.15 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

بوده وبرابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به صورت احداث بنا با 
:پوشش 100% زمین به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 37.62 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعا به سطح 112.86 مترمربع ( هر طبقه 37.62  -2

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 140.33 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -4
سطح 5.94 متر مربع و طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 17.82 مترمربع ( هر طبقه 5.94 

مترمربع )
با توجه به حذف انباریها در زیر شیروانی ، مساحت زیر شیروانی به سطح 48.17 مترمربع 

.کاهش یافته است
افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 که ناشی از طبقه مازاد بوده و تا این مرحله و برابر ضوابط 

.جاري رعایت پارکینگ گردیده است
الزم به توضیح است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز گذشته ، در نتیجه کل متراژ پروانه 

.به سطح 484.15 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه در فرم تحلیل لحاظ می گردد
به دلیل حذف سیستم پروانه هاي مرحله اي ، در نتیجه متراژ 484.15 مترمربع از فرم تحلیل 

.حذف می گردد
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارند. مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون  

.ماده صد مورخ 1396/08/13 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

198
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات ضمن تایید ضریب راي بدوي ضریب 
1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 180,783,050(یکصد و  هشتاد میلیون و  

هفتصد و  هشتاد و  سه هزار و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.( سال ساخت نسبت به راي بدوي با توجه به گزارش کارشناس تغییر نموده 

است )

جریمه 36.11  1.75
 

3360000  , 1387
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28115 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور عارف 
رضاپور ك 
حسین زاده

1-2-10352-43-1-0-0 198
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد و زیر شیروانی ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی جریمه بمبلغ 622,809,600(ششصد و  بیست و  دو میلیون و  هشتصد و  نه 
هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید( مساحت طبقه مازاد 75.39 
متر مربع و زیرشیروانی 17.29 متر مربع با توجه به گزارش کارشناس اصالح گردیده 

است .)

جریمه 92.68  2
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/23 1/97/28115 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور عارف 
رضاپور ك 
حسین زاده

1-2-10352-43-1-0-0 198
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 562 مورخ 1387/10/2 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه بهمراه زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی با زیربناي 441/70 متر مربع 

صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري بوده
: که قبالv برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم بابت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/36 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 20/58 متر مربع (هر طبقه 6/86 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 104/66 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/39 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 6/78 متر مربع (هر طبقه 2/26 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/26112 مورخ 1397/07/24 و پرونده در واحد 
.خالف میباشند

،حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون جهت بررسی مجدد سال وقوع تخلف
به استحضار میرساند که با توجه به بررسی هاي بعمل آمده زمان اجراي سقف اول سال 

.1387 و اجراي باقی موارد در سال 1392 میباشد
همچنین با توجه به اینکه در پروانه صادره زیرشیروانی بصورت یکواحد مسکونی بوده 

:گزارش مذکور بصورت زیر اصالح میگردد
توسعه مسکونی در زیرشیروانی بمساحت 52/66 متر مربع همچنین مساحت 1/2  -1

زیرشیروانی در زمان پروانه (به کسر راه پله) بمساحت 22/73 متر مربع مجموعاv 75/39 متر 
مربع بصورت طبقه مازاد

احداث راه پله به بام بمساحت 17/29 متر مربع-2
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم متین مهدي نژاد و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 25/61 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
16,885,200(شانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر 

و اعالم میگردد .

جریمه 25.61  0.5
 

700000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28118 بدوي کوي یخ- 
دهسرا-کو
چه پرنیان 
-انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

1-1-10397-979-1-0-0 198
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی بهمراه بام تهرانی بر روي عرصه نسقی بمساحت 200 متر مربع احداث گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
توضیح اینکه ملک مذکور داراي پروانه از بخشداري بشماره 5121 مورخ 1385/12/20 با 

.زیربناي 420 متر مربع دریافت نموده اند
:طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به پروانه صادره از بخشداري بصورت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 21/41 متر مربع -1
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/53 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -2

مربع
احداث سرویس بهداشتی مشاعی بمساحت 2/67 متر مربع در زیرشیروانی (بصورت  -3

تبدیل راهرو به سرویس بهداشتی)
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق استعالم از واحد نقشه برداري 

واقع شده و در طرح تفصیلی جدید  G213 ملک مذکور فاقد سند رسمی بوده و در پهنه
.معبري براي آن طراحی نگردیده است

ضمناvطبق نامه بخشداري مرکزي رشت بشماره 93077 مورخ 1397/05/16 (ثبت دفتر 
.شهرداري) ساختمان مذکور داراي پروانه شماره 5121 مورخ 1385/12/20 میباشند

.حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 3 متر (خاکی) جهت انشعاب گاز دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 150  0
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/25 1/97/28119 بدوي گلسار بلوار 
گیالن 

روبروي 
188 

1-1-10144-12-1-0-0 198
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/299 
مورخ 96/12/28 به صورت دو باب مغازه در همکف به سطح 107.49 و راهرو و پارکینگ به 

سطح 26.27 مترمربع میباشد، از باب موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 
:ساختمانی و پرونده مختومه می باشد

توسعه تجاري درهمکف به سطح 112.86 مترمربع  (به صورت 100 درصد سطح اشغال با  -1
 رعایت درز انقطاع)

احداث بالکن تجاري به سطح 147.75 مترمربع-2
با توجه به مساحت واحدهاي تجاري و بالکن ها و تبدیل 2 به 6 باب تجاري، داراي 6 واحد -3

.کسري پارکینگ تجاري میباشد
تغییر اسکلت سازه از بتنی به فلزي

حالیه با توجه به بررسی صورت گرفته از آراي صادره و گزارش کارشناسی رسمی دادگستري 
مشخص گردید از بابت تبدیل 2 باب مغازه به 6 باب فاقد راي میباشد. که بر این اساس فرم 

.تحلیل جریمه الیحه تنظیم گردیده است
 .مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمد پرتوي و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به 

مساحت 16.5مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 443,520,000
(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

ضمناً در خصوص پنجره هاي حد شرق ملک با توجه به داشتن شاکی رعایت مدلول 
پروانه الزامیست. 

جریمه 66  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28121 بدوي صفاري 
  فوالدي اول

 

1-2-10069-105-1-0-0 199
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی  برابر سند بصورت ششدانگ یک قطعه زمین که سند فاقد مساحت بوده و 

داراي خانه ویالیی قدیمی که قدمت آن حدود سال 1350 می باشد. از بابت اعیان مجوزي 
 .ارائه نشد

ملک متشاکی ساختمان در حال احداث و در قسمتی از حد غرب ملک شاکی می باشد که 
داراي پروانه ساختمانی 1/97/94 مورخ 97/5/21 با زیر بناي کل 465.87 متر مربع و در 3 

واحد مسکونی بوده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. در هر طبقه به سطح 
حدود 16.5 متر مربع داراي اضافه بنا می باشد. ضمنا ملک متشاکی از حد شرق در انتهاي بن 

بست 4 متري بوده که در نقشه هاي پروانه در این حد فاقد پنجره در طبقات بوده که در 
وضع موجود داراي پنجره به سمت کوچه 4 متري بوده که این موضوع موجب اعتراض شاکی 

می باشد. همچنین برخی از دیوار هاي داخل ملک شاکی دچار ترك خوردگی گردیده که 
شاکی مدعی بوده در اثر ساخت و ساز متشاکی این اتفاق افتاده که در این خصوص نیاز به 

اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستري می باشد. ضمناً در مرز مشترك ملک شاکی و 
متشاکی قسمتی از دیوار به طول حدود  6.6 متر توسط متشاکی در زمان گودبرداري تخریب 

گردیده که در حال حاضر متشاکی اقدام به دیوار چینی ملک خود نموده و ملک متشاکی 
فاقد دیوار چینی بوده و در این قسمت فاصله ایجاد شده و متشاکی نسبت به این موضوع نیز 
اعتراض دارد و مشخص نیست که دیوار تخریب شده مشترك بوده یا خیر که در این خصوص 
نیز نیاز به اظهار نظر کارشناسان ذي صالح می باشد. ضمناً مساحت هاي اعالم شده حدودي 

.بوده که جهت بررسی بیشتر نیاز به ارائه مدارك و نقشه برداري توسط متشاکی می باشد
حالیه شاکی نسبت  موارد فوق اعتراض داشته و درخواست جلوگیري از ادامه عملیات 

.ساختمانی متشاکی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

199
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 15917850(پانزده میلیون و  نهصد و  هفده هزار و  هشتصد و  پنجاه) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگرددو در خصوص عقب نشینی مقرر گردید 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 36.28  2
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28122 تجدید 
نظر

خ سعدي 
کوي 

فالحتی 
کوچه شهید 
فرزانه  نبش 
 کوچه سوم

1-2-10347-46-1-0-0 199
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر سند مفروزي ارائه شده بصورت ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت عرصه 124 متر مربع می باشد که از بابت اعیان قدیمی داراي بالمانع 

1/33/9792 مورخ 76/12/16می باشد. با توجه به بازدید صورت گرفته داراي اعیان 
جدیدالحداث با قدمت حدود 15 سال ( سال 1382) بوده و بر اساس نقشه برداري ارائه شده 

:داراي زیربنا به شرح زیر می باشد
.خانه قدیمی به مساحت 87.66 متر مربع که داراي بالمانع فوق الذکر می باشد -1

احداث انباري به مساحت 12.34 متر مربع بدون مجوز -2
محوطه مسقف بصورت پارکینگ به مساحت 23.94 متر مربع بدون مجوز -3

جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب با توجه به 
.نامه شماره 89553 مورخ 97/5/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 97/9/6 بسطح 25.23 متر مربع از عرصه و اعیان در  ****
***.تعریض قرار دارد

199
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 98179200(نود و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.61  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/28123 بدوي هاشمی  
چهارراه 

احمدیان ك 
4 متري

1-2-10153-5-1-0-0 199
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/211 مورخ  96/12/12 با زیر بناي کل  712.14 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول داراي تخلفات به شرح 

:زیر می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.75 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه  اول بسطح 6.14 متر مربع -2
افزاش بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 6.21 مترمربع ( هر طبقه 2.07 متر  -3

مربع)
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 12.23 متر مربع که مشمول عوارض درآمدي  -4

.نیز بوده و از این مقدار بسطح 0.51 متر مربع بصورت توسعه زیر شیروانی می باشد
رعایت پارکینگ می گردد

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

از بابت انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 11.72 متر مربع بصورت یکدست ساز  ***
.مشمول جریمه کمیسیون ماده صد بوده که محاسبه نگردیده است

199
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 233,791,200(دویست و  سی و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و 

 یک هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 47.18  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 1/97/28126 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور خ 

گلزاران ك 
  زنبق

1-2-10484-1-1-0-0 199
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 1/97/14-97/04/10 بصورت سه طبقه روي 
پیلوت در سه واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 453.37 مترمربع می 

باشد . در مرحله سفتکاري و شروع نماسازي از بابت افزایش بنا داراي سوابق و راي جریمه از 
: کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 9.17 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  27.51 مترمربع ( هر طبقه  9.17 مترمربع ) -

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 4.05 مترمربع ضمنا بسطح 1.11 مترمربع اضافه بناي  - 
.  تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.67 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 6.72 مترمربع (هر طبقه 2.24 مترمربع )

 . رعایت پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نشد و تقاضاي صدور 
گواهی عدم خالف  بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 

.بروزرسانی و صدور دستور تقدیم می گردد

199
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,631,683,200(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  یک 
میلیون و  ششصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 242.81  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 1/97/28127 بدوي استاد سرا  
اراضی 

استاد سرا 
بن بست 

مهر شریف 
-بن بست  

فرجی

1-2-10016-47-1-0-0 199
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/387 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  434.09 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 27.22 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 81.66 مترمربع ( هر  -2

طبقه 27.22 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 123.6 متر مربع در طبقه چهارم -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.02 متر مربع ( هر طبقه 0.34 متر مربع )

توسعه زیر شیروانی بسطح 8.16 متر مربع -5
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 1.15 متر مربع که مشمول عوارض درامدي و -6

.خالف نیز خواهد بود
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
با توجه به نقشه هاي پروانه و وضع موجود جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به  ****

***.انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 13 مورخ 98/4/9 بسطح 1.69 متر مربع در تعریض قرار دارد که با  ***
توجه به موقعیت و نحوه گردش کوچه قسمت داراي عقب نشینی در محلی واقع گردیده که 

عرض کوچه در راستاي کوچه قرار گرفته و عرض 6 متري کوچه در هیج جهتی نقض 
 .نگردیده و در قسمت پخ نیز رعایت 6 متري عرض معبر می گردد

199
4

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع سابق بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی 
اعالم میگردد .

ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/30 1/97/28128 بدوي گلساربلوار  
  دیلمان

1-1-10496-37-1-5-0 199
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
39.47 مترمربع و قطعه سه تفکیکی که داراي پروانه و پایانکار ساختمانی می باشد و به 

.استناد آن خالفی مشاهده نشده است
حالیه مالک با توجه به نقشه برداري ارائه شده تقاضاي تفکیک آن را به دو قطعه با مساحت 

.هاي 19.74 مترمربع و 19.73 مترمربع را دارد
.طبق بازدید میدانی مغازه مذکور طبق سند به دو قطعه جدا شده است

با توجه به بررسی سوابق و پرداخت یک واحد کسري پارکینگ حالیه داراي یک واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

داراي مابه التفاوت تبدیل یک واحد به دو واحد تجاري بدون افزایش بنا به سطح 39.47 
.مترمربع می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

199
5

با توجه باینکه در راي شماره 27096/97/1 مورخ 97/09/17،صادره از این کمیسیون 
بابت افزایش واحد به اشتباه جریمه تعیین گردیده درحالیکه حسب مقررات و موازین 

و رویه حاکم اساساً موضوع مطروحه تخلفی نبوده که قابلیت تعیین جریمه را داشته 
باشد و با هیچ یک از تباصر ماده صد منطبق نمی باشد لذا این بخش از دادنامه مذکور 

ملقی و بالاثر اعالم میگردد.

ردتخلف 57.88  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/11/02 1/97/28146 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

استادسرا   
افراشته

1-2-10009-63-1-0-0 199
6

و اما درخصوص سایر موارد تخلف راي فوق الذکر با همان ضریب (1.5 برابر ارزش 
معامالتی) مورد تایید بوده  لیکن  کل مبلغ جریمه (به دلیل کاهش متراژ مربوط به 

افزایش واحد) از 1.709.467.200 ریال به مبلغ 1,417,752,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال اصالح می گردد.بدیهی 

است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع است.

جریمه 281.3  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/192 مورخ  96/12/5 با زیر بناي کل  580.22 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 47 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 141 مترمربع ( هر  -2

طبقه 47 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم به سطح  84.65 مترمربع -3

توسعه زیر شیروانی بسطح 7.17 متر مربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5

 به بناي مفید در همکف به سطح 0.49 متر مربع و در طبقه چهارم  به سطح 0.99 متر مربع
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی بوده و  به  -6

2 واحد مسکونی تبدیل یافته، لذا بسطح 57.88 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد 
.واحد مسکونی می گردد

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
.داراي کسري فضاي باز بسطح 48.1 متر مربع می باشد. رعایت فضاي سبز نگردیده است -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

199
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,311,408,000(یک میلیارد و  سیصد و 
 یازده میلیون و  چهارصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 
7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس 

فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی 
گردد.

جریمه 195.15  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/11/16 1/97/28151 بدوي رشتیان  
انام - ك 15
 گلریز اول

1-2-10090-5-1-0-0 199
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 55.75 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/242 مورخ 1396/12/26 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 899.89 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به سطح 20.03 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 128.36 مترمربع ( هر طبقه 32.09  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 4.63 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 
باشد )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 7.38 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

34.24 متر مربع ( هر طبقه 8.56 متر مربع )
با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 5.14  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 8 واحد ( طبقه چهارم از 1 واحد به 2 واحد  -

افزایش یافته است )
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 1.56 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی حد نصاب فضاي سبز باتوجه به عدم نمایش روي  

.نقشه ها رعایت نشده است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1397/12/18 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

**********
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

199
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي کامبیز ملت دوست مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر طبقه به 

مساحت 26.85 مترمربع، افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 38.34 مترمربع، 
افزایش بناي انباري به مساحت 8.35 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1215916800(یک میلیارد و  دویست و  پانزده میلیون و  نهصد و  شانزده هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 180.94  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/28152 بدوي سه راه 
گالیل- خ 

استاد معین 
پستک - 

کوچه نبوت 
34 

1-1-10402-805-1-0-0 199
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه روستایی به شماره 
94/8029/1/1/5336مورخ 94/10/14به صورت  4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی 

کالً با زیر بناي 945 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي اسکلت و در حال سربندي 
داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که با توجه به عدم پیگیري مالک تا کنون به 

: کمیسیون ماده صد ارسال نشده است
اضافه بنا در همکف به سطح 26.85 مترمربع - 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 107.40 مترمربع ( هر طبقه 26.85  -
مترمربع )

اضافه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث انباري بسطح 38.34 مترمربع ضمنا بسطح  -
8.35مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیر شیروانی 

. دارند
با توجه به اینکه پروانه بصورت روستایی صادر گردیده جهت تعیین عرض معبر و میزان 

عقب نشینی احتمالی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک روي آن می باشد .درخواست  
 .مجوز حفاري آب بطول 5 متر خاکی را دارند

*********************************************************
*****************************************************

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداریست و  مغایرتی 
مشاهده نشد . الزم به ذکر است که راه دسترسی به زیرشیروانی با توجه به احداث انباري ها 
فقط از یک طرف مقدور می باشد متقاضی بدون مجوز از شهرداري ، حفاري را انجام داده و 
در محل روي آن آسفالت گردیده است . برابر نامه شماره 97/10/11-97/8029/1/1/5181 

بخشداري مرکزي رشت اصالت پروانه مذکور (بشماره 94/8029/1/1/5336مورخ 94/10/14 با 
زیر بناي 945 مترمربع  ) مورد گواهی قرار گرفته است . باستناد خط پروژه 97/02/01-11 

ملک مذکور فاقد عقب نشینی در شوارع 6 و 8 متري می باشد . مراتب جهت صدور هرگونه 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
اوضاع وشرایط خاص قضیه ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان،حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 30,691,200(سی میلیون و  ششصد و  نود و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31.97  1
 

960000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط 1397/11/23 1/97/28161 تجدید 
نظر

گلسار-  
خیابان  104
 - سینا دوم

1-1-10374-25-1-0-0 199
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همزمانساز 
و توسعه بناي طبقه پنجم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 

جریمه به مبلغ 101,143,020(یکصد و  یک میلیون و  یکصد و  چهل و  سه هزار و  
بیست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 30.64  2
 

297000  , 1383
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان پنج طبقه برروي پیلوت در 5 واحد 
مسکونی که داراي پروانه به شماره 596 مورخ 1381/10/12 و پایانکار به شماره 34519 مورخ 

.1383/10/10 و با مساحت کلی 691.83 مترمربع صادر شده است
متقاضی بعداز پایانکار مبادرت به احداث سایبان در همکف به مساحت 31.97  مترمربع و 

همچنین توسعه بنا در طبقه آخر به مساحت 13.81 مترمربع بصورت احداث تراس و همچنین 
با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي توسعه بناي همزمان ساز در طبقه پنجم به مساحت 

.16.83 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 36,136,800(سی و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار 
و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 7.17  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/18 1/97/28162 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
- خ میر 

ابوالقاسمی 
- بوستان 

13

1-1-10482-25-1-0-0 200
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 408,912,000(چهارصد و  هشت میلیون و  نهصد و  دوازده هزار 
) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 48.68  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد(طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 1,541,433,600(یک میلیارد و  پانصد و  چهل و  یک میلیون و  

چهارصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 152.92  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 70 مورخ 
1396/06/27 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 612/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که در 

.مرحله اجراي فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 317984 دریافت نموده اند
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 48/68 متر مربع (هر طبقه 12/17 متر مربع -1
(

 احداث طبقه چهارم بمساحت 152/92 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 24/02 متر مربع بدلیل حذف انباري-3

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/93 متر مربع و -4
طبقات 3.2.1 بمساحت 6/24 متر مربع (هر طبقه 2/08 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

200
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 1,632,729,600(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  دو میلیون و  هفتصد و  

بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 184.77  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/13 1/97/28164 تجدید 
نظر

گلسار - 
بلوار گیالن 
خیابان 176 

ارکیده  
نبش ك 

دوم

1-1-10139-1-1-0-0 200
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

10,214,400(ده میلیون و  دویست و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 6.08  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 384 
مورخ 94/12/27 که مورخ 95/12/21 تمدید و مورخ 96/03/08 به صورت 5 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 853.55 مترمربع 
:اصالح گردید. قبالً  داراي چندین مرحله سوابق در کمیسیون ماده صد بوده است

در مرحله اتمام سقف اول و قالب بندي ستون هاي طبقه اول جهت بتن ریزي  به  *******
:استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر بوده است

اضافه بنا در همکف بسطح حدود 54.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -2

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -3
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
از بابت بند 1 برابر راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
جریمه گردیده که نقداً اجراي حکم گردید.  در خصوص مابقی تخلفات تصمیم به تشکیل 

.پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد گرفته شد
مجدداً  از بابت بند 2 و 3 در باال پرونده جدید با تخلفات به شرح زیر به کمیسیون  *****

:ارسال گردید
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود 54.01 متر مربع -1

در پروانه مرحله اول در همکف و طبقه اول جمعاً بسطح  270.46 متر مربع مجاز به  -2
احداث بنا بوده که  با توجه به اینکه هنوز پروانه مرحله دوم صادر نگردیده این متراژ به 

.عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
.از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي مورخ 96/12/5 مبنی بر جریمه می باشد

پس از آن در مرحله اتمام سقف ششم و دیوار چینی تا طبقه سوم  از بابت  *******
:تخلفات به شرح زیر به کمیسیون ارسال گردیده است

اضافه بنا در طبقه دوم الی پنجم جمعاً بسطح 207.12 متر مربع ( هر طبقه 51.78 متر  -1
مربع)

از بابت مورد فوق داراي راي بدوي مورخ 97/6/6 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 
.باشد

***************************
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که مالک اقدام به احداث یک طبقه 

مازاد با مصالح سبک فلزي در طبقه ششم نموده است که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات به شرح زیر می باشد

200
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کاهش در طبقه همکف بسطح 1.76 متر مربع که از بابت این متراژ داراي اضافه پرداختی  -1
.می باشد

کاهش در طبقه اول بسطح 1.76 متر متر مربع  که از بابت این متراژ داراي اضافه  -2
.پرداختی می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم الی پنجم جمعا بسطح 1.88 متر مربع ( هر طبقه  -3
0.47 متر مربع)

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 184.77 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 132.24 متر مربع بصورت مسکونی و مابقی بصورت انباري می باشد ضمناً  از مقدار 
132.24 متر مربع مسکونی بسطح 22.29 متر مربع از مقدار مسکونی بصورت تراس روباز 

.اختصاصی می باشد
اضافه بناي تراکمی بدلیل تبدیل فضاي پله به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم جمعاً  -5

بسطح 4.2 متر مربع ( هر طبقه 0.84 متر مربع)
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست  استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده وموقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص کلیه 

تخلفات بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 2,339,531,250(دو میلیارد و  سیصد و  سی و  نه میلیون و  

پانصد و  سی و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 431.25  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28166 تجدید 
نظر

میدان 
سرگل - 

حسین آباد

1-2-10269-6-1-0-0 200
2

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص انباري 
در زیرشیروانی بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 9,269,000(نه میلیون و  دویست و  شصت و  نه هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 5.98  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 234 مورخ 1394/12/04 و اصالح 
پروانه بشماره 297880 مورخ 1395/12/18 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 8 واحد 

مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 992/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات 
.اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 48/05 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 288/6 متر مربع (هر طبقه 72/15 متر مربع)-2
 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 94/60 متر مربع-3
توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 5/98 متر مربع-4

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 10 واحد مسکونی-5
توضیح اینکه با توجه به افزایش تعداد واحد در طبقه چهارم مساحت واحد کوچکتر به کسر 

.اضافه بنا بمیزان 3/55 متر مربع میباشد
همچنین بمساحت 171/26 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و فضاي سبز اجرا 

.نگردیده است
با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد غرب تعداد 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي 
دارند.(در زمان پروانه پارك حاشیه اي رعایت نگردیده و وضع موجود نیز تأمین نمیگردد.)

ضمناv داراي اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 
بمساحت 3/90 متر مربع میباشند.(همزمانساز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است *******

200
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مرحله بهره 
برداري قرار دارد، تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 

لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي توسعه بناي مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
138,136,000(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.28  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/28168 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
فرهنگیان 2

 خ حافظ

1-2-10457-26-1-0-0 200
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 138 مورخ 92/06/04 به صورت 2/5 طبقه  و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 254.30 
مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 160374 مورخ 93/07/23 با زیر بناي 335.93 متر 

مربع و گواهی پایانکار به شماره 173000 مورخ 1393/10/21 با زیربناي 324.44 مترمربع 
صادر گردیده است. الزم به توضیح است پس از دریافت پایانکار از بابت احداث 1 طبقه مازاد 
( طبقه سوم ) و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 
1396/10/05می باشد. حالیه متقاضی مجدداً اقدام به توسعه واحد طبقه سوم به سطح 22.28

 مترمربع با اسکلت بتنی و قدمت سال جاري نمودند. ضمناً داراي سابقه شکایت از واحد 
طبقه دوم می باشد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

200
3

 درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سیدیوسف باقري و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف به مساحت 16.02 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 19.29 مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 0.32 مترمربع و در طبقات جمعاً به مساحت 
2.73 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 452,407,200(چهارصد و  
پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 76.94  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28170 بدوي استاد سرا   
بن بست دل 

زنده

1-2-10030-46-1-0-0 200
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/259 مورخ 
1396/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی با 

.زیربناي 485/04 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 16/02 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 57/87 متر مربع (هر طبقه 19/29 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/20 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/32 متر مربع و -4

طبقات 2/73 متر مربع (هر طبقه 0/91 متر مربع)
توضیح اینکه بمساحت 25/85 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي 

.سبز اجرا نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

200
4

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره203054 مورخ97.10.20 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ1.935.000.000 ریال تعیین و براورد نموده 

است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 387000000(سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 210.25  0
 

1000000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/28172 بدوي بلوار 
انصاري 

نرسیده به 
کوچه 

 فردوسی

1-1-10561-3-1-0-0 200
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 50000000(پنجاه میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1000000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرسند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 357 مترمربع 
..که حالیه بصورت کارگاه صنعتی مورد استفاده قرار میگردد

براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک زیربناي کارگاه بسطح 192.87 مترمربع و 2باب 
انباري بسطح 6.29مترمربع و 9.60مترمربع وسرویس بهداشتی بسطح 1.49 مترمربع با قدمت 

حدودآ سال 87 و با مصالح اسکلت فلزي که براساس ضوابط قدیم داراي 4 واحد پارکینگ 
مورد نیازبوده که با توجه به رعایت دوواحد پارکینگ در فضاي سرپوشیده و دوواحد در 

...فضاي باز لذا داراي دوواحد کسري پارکینگ تعلق میگردد
ضمنآ براساس طرح تفضیلی جدید و خط پروژه 11مورخ 97/08/14به کوچه 8متري بمقدار  

.0/93 مترمربع داراي عقب نشینی میباشد
مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

200
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن  ضمن نقض راي تجدیدنظر با 
ضریب یک  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 82,500,000(هشتاد و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/09 1/97/28173 رسیدگ
ي 

 مجدد

کوي 
حسینی   4 

متري

1-2-10393-7-1-0-0 200
6

با توجه به محتویات پرونده راي دیوان عدالت اداري  و توجهاً به مدافعات مالک ضمن 
نقض راي بدوي و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 97.8.13-155756 

و 199727مورخ 97.10.16در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک 
پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  93300000(نود و  سه 

میلیون و  سیصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینمایدضمناً در 
خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط 

توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 36.7  0
 

3300000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراماً ملک بازدید شده داراي سوابق گزارش به شرح ذیل می باشد
(( احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به سطح 103 مترمربع و 

داراي اعیانی به صورت 1.5 طبقه ( تجاري ) و بدون مجوز می باشد
داراي سوابق گزارش غیابی ( توسط کارشناس ناحیه ) به کمیسیون ماده صد می  *---*

 باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده اعیان احداثی به سطح 36.70 متر مربع می باشد *----*
باستناد خط پروژه شماره 3-1 به سطح 99.20 متر مربع در تعریض خیابان 30  *-----*

متري آتی و کوچه 8 متري آتی می باشد که از این مقدار به سطح 15.50 متر مربع از اعیان 
 در تعریض کوچه 8 متري و به سطح 83.70 مترمربع از عرصه در تعریض خیابان می باشد

داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد )) *------*
از بابت تخلفات فوق داراي آراي کمیسیون بدوي مورخ 1395/02/07 و تجدید نظر مورخ 
1395/06/27 مبنی بر اعمال تبصره یک ( تخریب بنا ) می باشد. با توجه به نامه شعبه 7 

تجدید نظر دیوان عدالت اداري دستور رسیدگی مجدد داده شد که برابر آخرین خط پروژه 
ارسالی واحد نقشه برداري  به شماره 12 مورخ 97/5/29 بسطح 73.86 متر مربع از عرصه 

در تعریض خیابان 30 متري آتی قرار دارد که این میزان شامل اعیان نمی باشد. ضمناً در حد 
شمال و از کوچه 6 متري بسطح 4.77 متر مربع در تعریض قرار دارد که از این مقدار بسطح 

3.85 متر مربع مربوط به عقب نشینی اعیان در هر طبقه می باشد. مراتب جهت صدور 
.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

200
6

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
203002 مورخ97.10.20کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ874.200.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 174840000(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  
چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.57  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/28174 بدوي خ سعدي خ 
  معلم

1-2-10326-130-1-3-0 200
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ششدانگ یکباب مغازه فاقد بالکن،  برابر سند ارائه شده توسط 
متقاضی بسطح 27.40 متر مربع می باشد که در وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده 
مساحت مغازه 41.97 متر مربع بوده که  بسطح  14.57 متر مربع داراي توسعه تجاري می 

باشد که از این مقدار برابر صورتمجلس تفکیکی بسطح 14.20 متر مربع بصورت تبدیل 
انباري قطعه چهارم  بوده و بسطح  0.37 متر مربع بصورت اضافه بناي یکدست ساز می باشد. 
درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

200
7

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمد نقی زاده 
خواجکینی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف به مساحت 8.04 

مترمربع، افزایش بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه 8.05 مترمربع، افزایش بنا در 
طبقه چهارم به مساحت 71.71 مترمربع، افزایش بناي انباري به مساحت 0.77 

مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 0.86 مترمربع و در 
طبقات 12.76 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 794908800

(هفتصد و  نود و  چهار میلیون و  نهصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.    

جریمه 118.29  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/06 1/97/28177 بدوي استادسرا   
حقیقت

1-2-10008-31-1-0-0 200
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 229 مورخ 94/12/04
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل 8  واحد مسکونی کالً با زیر 

بناي 1303.91 مترمربع بوده و در مرحله اجراي فنداسیون بدون خالف پروانه مرحله دوم به 
پیوست دریافت نموده اند . حالیه مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 

خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 
سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد که به کمیسیون ماده صد ارسال شده است
اضافه بنا در همکف به سطح 8.04 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24.15 مترمربع ( هر طبقه  8.05 مترمربع ) -
 اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 71.71 مترمربع -

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 6.66 مترمربع ضمنا بسطح 0.77 مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.86 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 12.76مترمربع (هر طبقه 3.19 مترمربع )

. پارکینگ هاي جانمایی شده مطابق پروانه صادره می باشد -
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

حال برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت عقب سازي در 
طبقه 4 به استحضار می رساند که مالک در طبقه 4 از ضوابط تجمیع یک طبقه مازاد و 40 
درصد تراکم تشویقی  استفاده نموده است و عقب سازي در این طبقه ندارد که بدینوسیله 

. گزارش اصالح می گردد ضمنا  فرم کنترل نقشه به پیوست می باشد
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تقاضاي گواهی عدم خالف بر اساس 
 . آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

200
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 132958 
مورخ 97/7/9 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 

ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 

95/47 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 31,877,550(سی و  یک میلیون و  
هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 95.47  1.5
 

225000  , 1375
 , 1379

طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/13 1/97/28186 بدوي رشتیان 
کوچه 52

فرعی 2بن 
بست 5

1-2-10463-21-1-0-0 200
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 2 
باب کسري  پارکینگ به مساحت 50 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي 

به جریمه به مبلغ 11250000(یازده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 50  1
 

225000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، به صورت یک باب خانه مسکونی دو اشکوبه خالف ساز در دو 
واحد مسکونی می باشد که قبالً از بابت احداث بنا در همکف به سطح  79 مترمربع داراي 

سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي 
: مغایرت به شرح ذیل می باشد

 اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 5.09 مترمربع -
احداث یک طبقه به سطح 90.38 مترمربع که از این مقدار به سطح 6.29 مترمربع کنسول  -

 غیرمجاز به سمت شارع می باشد
. برابر ضوابط دو باب کسري پارکینگ دارد -

برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/03/02 به سطح 9.49 مترمربع در تعریض بوده که از 
این مقدار به سطح 7.89 مترمربع از اعیان احداثی می باشد. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 
کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل محل 
تخلف

16.34  0
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/11/23 1/97/28192 بدوي بلوار قلی  
پور فلکه 

جهاد کوي 
فرهنگیان 

فاز اول

1-2-10454-12-1-3-0 201
0

ضمنا با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص بناي تجاري ، کسري 
پارکینگ منتفی اعالم میگرد .

ردتخلف 50  0
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار و بالمانع 
شماره 1/33/86705 مورخ  1389/03/04واقع در طبقه دوم می باشد. حالیه مالک قسمتی از 
پارکینگ اختصاصی خود را تبدیل به یک باب مغازه به سطح 16.34 مترمربع نمودند و قدمت 
آن حدود 5 سال می باشد. برابر ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  بر 
اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

201
0

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 190633مورخ 97.10.5کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد تبصره 4 از 
ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد 

تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 1389960(یک میلیون و  سیصد و  
هشتاد و  نه هزار و  نهصد و  شصت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 
برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 106.92  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/28198 بدوي کانال  
خیابان 35 

متري 
خانجانی -  
 کوچه توکل

1-1-10291-1054-1-0-0 201
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت 312.50 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه ویالئی در محل 
موجود می باشد که بصورت غیر مجاز با مصالح بلوکی و به مساحت اعیان 106.92 مترمربع ( 
با توجه به نقشه برداري ارائه شده)  و با توجه به فیش کنتور داراي قدمت سال 1375 می 

 .باشد
.مساحت عرصه طبق نقسه برداري 326.63 مترمربع می باشد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/06/10 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت   136.06 

.مترمربع در تعریض خیابان 12 متري اصالحی می باشد
.اعیان  در حد  تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 

سوم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، عینا تایید می گردد.
جریمه 133.31  2.5

 
1300000  , 1388 احداث کنسول غیر مجاز به 

شارع
1397/11/02 1/97/28199 تجدید 

نظر
گلسار بلوار  

گیالن خ 
192  

1-1-10437-9-1-0-0 201
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث اضافه بناي 
همکف الی طبقه دوم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، عینا تایید 

می گردد

جریمه 122.99  2
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/28199 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیالن خ 

192  

1-1-10437-9-1-0-0 201
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با توجه به تایید استحکام 
دو طبقه مازاد توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی، ضمن نقض راي بدوي ، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 538551000(پانصد و  سی 

و  هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 138.09  3
 

1300000  , 1388 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه  شماره 653 مورخ 1387/11/21 بصورت ساختمان 2/5 
طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 304 متر مربع صادر 

 .گردیده که تاکنون تمدید نگردیده (فاقد اعتبار) و عملیات اجرایی به اتمام رسیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیرگزارش میگردد
 اضافه بنا در همکف بمساحت 39/63 متر مربع-1

توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور بمساحت 4/80 متر مربع مربوط به احداث بخشی 
.از انباري هاي شماره 3 و 4 در حیاط میباشد

بناي خارج از تراکم بمساحت 2/62 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در -2
همکف

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 33/43 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 47/31 متر مربع (از این مقدار بمیزان 13/88 متر مربع -4

مربوط به احداث کنسول غیر مجاز در حد غرب بسمت شارع)
طبقه سوم بمساحت 133/31 متر مربع بعنوان طبقه مازاد (از این مقدار بمیزان 13/88 -5

متر مربع مربوط به احداث کنسول غیر مجاز در حد غرب بسمت شارع)
طبق چهارم بمساحت 138/09 متر مربع بعنوان طبقه مازاد (از این مقدار بمیزان 18/66 -6

متر مربع مربوط به احداث کنسول غیر مجاز در حد غرب بسمت شارع )
توضیح اینکه در طبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 10/41 متر مربع 

.میباشند
.همچنین فاقد راه پله به بام میباشند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد-6
.کسري پارکینگ ندارند

(تعداد 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که تأمین میگردد و در خصوص تعداد پارکینگ هاي 
مازاد در زمان پایانکار اعالم نظر میگردد.)

الزم به ذکر است که نقشه هاي پروانه فاقد آسانسور بوده ولی وضع موجود آسانسور اجرا 
.گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

201
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث یکباب مغازه محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر 
به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد 

به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 202962 مورخ 97/10/20 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 16.468.800.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد ،لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3293760000(سه میلیارد و  
دویست و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.06  0
 

3300000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1397/11/02 1/97/28200 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
دیلمان  تو 

حید

1-1-10072-19-1-0-0 201
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان 2 طبقه در یک واحد مسکونی (دوبلکسی) بوده که 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1 مورخ 1370/02/01 و پایانکار به شماره 7736 مورخ 
1371/08/02 می باشد. مالک در حیاط حد جنوب اقدام به احداث یک واحد تجاري با 

اسکلت فلزي نموده که با توجه به نقشه برداري  ارائه شده به سطح 57.06 مترمربع  و فعالً 
در مرحله سقف اول بوده و برابر ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 200123 
مورخ 97/10/17 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید 

قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
66/4 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 33,864,000(سی و  سه میلیون و  هشتصد 

و  شصت و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 66.4  0.5
 

1020000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28201 بدوي کوي 
حسینی - 

انتهاي 
کوچه 47

1-1-10690-42-1-0-0 201
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
1باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 25  1
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/23 1/97/28201 بدوي کوي 
حسینی - 

انتهاي 
کوچه 47

1-1-10690-42-1-0-0 201
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي و طبق بازدید میدانی بصورت یک باب 
خانه مسکونی بدون مجوز و در مرحله سقف کاري با مصالح بلوکی به مساحت تقریبی 66.40

 مترمربع که فاقد سربندي می باشد و متقاضی داراي ستون هاي انتظار در سقف طبقه 
.همکف می باشد

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
مساحت هاي اعالم شده بصورت تقریبی می باشد و مساحت دقیق در صورت ارائه نقشه 

.برداري اعالم می گردد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

.به استناد خط پروژه 12 مورخ 1397/08/09 ،فاقد عقب نشینی می باشد
.با توجه به قرار گیري در فضاي سبز ، اعیان خارج تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.
درخصوص اعتراض آقاي محمد عباسوند نسبت به راي شماره 25707/97/1 شعبه 

سوم کمیسیون ماده صد شهرداري که به موجب آن حکم به تخریب بناي مسکونی 
صادر شده است ، نظر باینکه در گزارش مورخ 97/09/17 شهرداري منطقه یک رشت 
اشاره شده که بناي مذکور فاقد تخلف می باشد و علی الظاهر گزارش قبلی مبنی بر 

دارا بودن تخلف مبتنی بر اشتباه بوده لذا بلحاظ عدم وقوع تخلف دادنامه بدوي نقض 
و بالاثر می گردد. 

ردتخلف 125  0
 

50000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/28202 تجدید 
نظر

پل بوسار  
  ك مرادیان

 

1-1-10525-12-1-0-0 201
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه قدیمی برابر فروشنامه  عادي  بسطح 150مترمربع و 
برابر وضع موجود 168.75مترمربع می باشد از بابت احداث اعیان بدون مجوز داراي سوابق 

در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد (صورتجلسه مورخ 
. 90/07/23 شماره راي 12805-90/07/28 ) می باشد ساخت و ساز جدیدي مشاهده نشد

برابر راي شماره 1/97/25707-97/06/20 بصورت غیابی محکوم به تخریب بنا گردیده اند  . 
. مراتب با توجه به ارائه اسناد و مدارك توسط متقاضی جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا (سال 1390) ضرورتی به قلع بنا 
احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی 
نظریه شماره 164563 مورخ 97/8/27 به مبلغ 99/000/000 ریال اعالم گردید و مصون 

از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
مساحت 9/9 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده 

حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 19800000(نوزده میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد .. 

جریمه 9.9  0
 

1200000  , 1390 1397/11/13 بالکن بدون پروانه  1/97/28211 بدوي حسین  
آباد-نبش 
  کوچه 12

1-2-10218-27-1-4-0 201
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده، یک باب مغازه ( انبار تجاري ) به سطح 18.7 مترمربع واقع در 
طبقه همکف که از بابت احداث آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می 
باشد. حالیه متقاضی اقدام به احداث بالکن به سطح 9.90 مترمربع  با اسکلت بتنی و قدمت 

سال 1390 نمودند. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل داروخانه و 
آزمایشگاه به مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 

206009 مورخ 97/10/24 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 13.759.320.000 
ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,751,864,000(دو میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 473.57  0
 

3360000  , 1392
 , 1397

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/12/22 1/97/28215 بدوي خیابان 
بوسار - 

نرسیده به 
آزمایشگاه 
 آشتبانی

1-1-10525-125-1-0-0 201
7

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي اول الی طبقه پنجم حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  84,336,000(هشتاد 
و  چهار میلیون و  سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.55  2
 

3360000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي توسعه تجاري، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 70,761,600(هفتاد میلیون و  هفتصد و  شصت و  یک هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.53  2
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1397/12/22 1/97/28215 بدوي خیابان 
بوسار - 

نرسیده به 
آزمایشگاه آ

1-1-10525-125-1-0-0 201
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 500  مورخ 1391/11/12براساس بند 13مورخ 91/06/23 کمیسیون ماده 
پنج صاادر و متعاقب آن داراي گواهی عدم خالف به شماره 160249 مورخ 1394/04/15 می 

باشد و متعاقب آن با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود داراي آراي  بدوي کمیسیون ماده 
صد به شماره 1/98/31029 مورخ 1398/08/26 می باشد و حالیه با توجه به نقشه برداري 

.ممهور به مهر نظام مهندسی خالف زیربنایی جدیدي مشاهده نشده است
الزم به ذکر است که مساحت بالکن با احتساب حفره راه پله ( 14.98 مترمربع ) محاسبه 

.شده است
.از بابت کسري پارکینگ ها داراي سوابق پرداختی می باشد

مغازه ها سرویس بهداشتی ندارد  و در زمان گواهی عدم خالف نیز در نقشه هاي معماري 
لحاظ نشده بود

الزم به ذکراست که پنجره پنجره هاي جانبی حد جنوبی مشرف به پالك همسایه ، با مصالح 
.کامپوزیت مسدود شده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ،تخلف مالک در احداث یکباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 205363 مورخ 97/10/23 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 90.000.000ریال تعیین و 

براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد ،لذا ضمن نقض راي بدوي کاهش متراژ 

تخلف از 35 مترمربع مندرج در راي بدوي که بصورت غیابی گزارش گردیده بود به 
18.38 مترمربع(برابرگزارش جدید شهرداري) به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 18000000

(هجده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.38  0
 

202500  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/02 1/97/28216 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر - خ 

عرفان - 
نبش خ 
ستایش 
جنب 

روکوبی مبل 
داریوش

1-1-10294-513-1-0-0 201
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده توسط متقلضی یکباب مغازه فاقد بالکن با فعالیت شغلی مشاور امالك 
خانواده برابر نقشه برداري ارائه شده بمساحت 18.38  متر مربع فاقد  تابلوي تبلیغاتی که 

بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود 17 سا ل (تاریخ نصب کنتور برق 1380/03/06) احداث 
شده است  الزم به توضییح است مغازه مذکور بانضمام مغازه مجاور شرقی بسطح 44.51متر 

مربع که هم اکنون بصورت فروشگاه لوازم یدکی ماشین وحدت  استفاده می شود (قبال 
بصورت یکجا  بصورت روکوب مبل و انبار استفاده می شدند که هم اکنون جدا شده اند ) 
بابت آن داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 1/97/25638 مورخ 1397/06/17 

مبنی بر تخریب میباشد جهت تعیین میزا ن عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس 
ملک بر روي آن میباشد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد ****به استناد خط پروژه 

شماره 11 مورخ 1397/08/21 مغازه فوق بر خیابان 20متري عرفان فاقد عقب نشینی میباشد 
 مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

داراي راي تجدید نظر ماده صد به شماره 1/97/28216  *********************
مورخ 1397/11/02 مبنی بر جریمه می باشد مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در احداث دو باب مغازه محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر 
به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد 

به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 190842 مورخ 97/10/05 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 131.910.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 

اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 26382000(بیست و  شش 
میلیون و  سیصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 43.97  0
 

202500  , 1381 احداث مغازه بدون مجوز 1397/11/02 1/97/28217 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
روبروي 
سایپا - 
خیابان 

عرفان - خ 
شهید 

ترسول - 
روبروي 
 مخابرات

1-1-10397-965-1-0-0 201
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده،راي صادره درخصوص توسعه بناي تجاري با 
اعمال ضریب 1.5 برابر مبتنی بر اشتباه بوده لذا باستناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها راي بدوي با اصالح ضریب از 1.5 برابر به 2 برابر ارزش معامالتی و جریمه به 
مبلغ 1,174,400(یک میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال اصالح 

میگردد.

جریمه 7.34  2
 

80000  , 1372 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند مفروزي  مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
یکباب دکان که حالیه طی بازدید میدانی چهار باب مغازه به انضمام محوطه مشاعی در محل 

. موجود می باشد
از بابت مغازه هاي بالمانعی ارائه نشده است ولیکن با توجه به  دو برگ فیش برق ارائه شده 

.دو باب مغازه داراي قدمت سال 1372 و دو باب داراي قدمت سال 1381 می باشد
الزم به ذکر است که داراي پروانه روستایی به شماره 1088 مورخ 1372/04/16 که در آن 
پروانه روستایی یک باب مغازه به مساحت 52 مترمربع با شغل نانوائی لواشی تعریف شده 

.است
حالیه طی بازدید میدانی دو باب مغازه به هم چسپیده که داراي درب داخلی متصل به هم با 

شغل نانوائی و به مساحت 59.34 مترمربع در محل موجود می باشد که در مورد اصالت 
.پروانه روستایی نیاز به استعالم از مراجع ذیصالح می باشد

با توجه به بخشداري مرکزي رشت به شماره 97/8029/1/1/1577 مورخ 1397/03/09 در 
خصوص اصالت پروانه به شماره 1088 مورخ 1372/04/16 زیر بناي 52 مترمربع توسط این 

.بخشداري صادر گردیده است
.همچنین دو باب مغازه دیگر بصورت فاقد فعالیت شغلی در محل موجود می باشد

حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود  داراي مابه التفاوت توسعه بناي تجاري به 
مساحت 7.34 مترمربع با قدمت سال 1372 و احداث دو باب مغازه به مساحت 43.97 

.مترمربع با قدمت سال 81 ( با توجه به تاریخ نصب کنتور ) می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/02/08 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 26.40 
مترمربع از عرصه و اعیان در تعریض کوچه هاي 12 متري و 6 متري و پخ عرض دو گذر می 

.باشد. مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

201
9

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
196602 مورخ97.10.11کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مابه التفاوت تبدیل یک باب به دوباب را به مبلغ1.045.000.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 209,000,000(دویست و  نه میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 52.25  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 1/97/28222 بدوي خیابان 
طالقانی  

پارك 
نیکمرام 
نیکمرام

1-2-10066-4-1-0-0 202
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/16 1/97/28222 بدوي خیابان 
طالقانی  

پارك نیکمر

1-2-10066-4-1-0-0 202
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی  
به شماره 12 به تاریخ 95/05/07 به صورت 2 طبقه روي یک باب مغازه و در 2 واحد مسکونی 
و زیر شیروانی انباري با زیر بناي 425.39 مترمربع می باشد  در مرحله اجراي فنداسیون و 
میلگردگذاري ستونهاي همکف برخالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا در همکف ، بسطح 
29.29 مترمربع نموده و از بابت آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه 

. از کمیسیون ماده صد می باشند و پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند
مجددا با توجه به ادامه عملیات در مرحله اجراي اسکلت ، آجرچینی و سربندي داراي 

سوابق گزارش تخلف و راي جریمه از کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن پروانه مرحله 
. سوم دریافت نموده اند

حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده که تا کنون به تایید نظام مهندسی نرسیده داراي مغایرت 
: بشرح ذیل می باشد

افزایش تعداد مغازه ها از یک به دو باب بدون افزایش بنا که برابر ضوابط جاري یک باب  -
. کسري پارکینگ خواهد داشت

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از کار باقیمانده نصب نرده راه پله و راه اندازي آسانسور 
و کفسازي پیلوت می باشد . حالیه تقاضاي صدور پایانکار را دارند  . مراتب جهت صدور 

. دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

27,833,250(بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  سی و  سه هزار و  دویست و  
پنجاه) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.83  1.5
 

850000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/28223 بدوي جاده  
انزلی- 
خیابان 

عرفان - 
خیابان 
شهید 

ترسول - 
باالي کوي 

یخ - 
روبروي 
 مخابرات

1-1-10404-85-1-0-0 202
1

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 204659مورخ 97.10.23کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد تبصره 4 از 

ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد 
تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 19,191,300(نوزده میلیون و  یکصد 
و  نود و  یک هزار و  سیصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. ضمناً در 
خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط 

توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 225.78  0.1
 

850000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان دو اشکوبه ( همکف و طبقه اول ) در دو 
واحد مسکونی که بصورت غیر مجاز احداث گردیده است.تاریخ ساخت با توجه به فیش 

.کنتور سال 1388 می باشد
.به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/07/29 به مساحت 17.20 مترمربع در تعریض می باشد
به مساحت 112.89 مترمربع در همکف داخل تراکم و به مساحت 4.12 مترمربع در همکف 
خارج تراکم و به مساحت 112.89 مترمربع در طبقه اول داخل تراکم و به مساحت 17.71 

.مترمربع در طبقه اول خارج تراکم می باشد
.کسري پارکینگ ندارد. .مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمدرضا رستگار مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقه اول هریک به مساحت 

69.52 مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم هر یک به مساحت 60.71 مترمربع، 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 4.55 مترمربع و در طبقات 
جمعاً به مساحت 14.16مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

2,283,993,600(دو میلیارد و  دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  نود و  سه 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 339.88  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/11/23 1/97/28226 بدوي  
گلسار-بلوار 

شهید 
انصاري  

نرجس-دوم

1-1-10224-17-1-0-0 202
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/196مورخ 1396/12/07بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی(  انباري) در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1246.68مترمربع صادر شده  
که  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول %60  

:به شرح زیر می باشد
 مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 69.52 مترمربع -1

 مازاد بر تراکم  در طبقه اول به مساحت 69.52 مترمربع -2
 مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 60.71 مترمربع-3
 مازاد بر تراکم  در طبقه سوم  مساحت 60.71 مترمربع -4

 مازاد بر تراکم  در طبقه چهارم به مساحت 60.71 مترمربع-5
کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله +آسانسور+راهرو) به مساحت 6-14.47

 مترمربع
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7

به مساحت 4.55 مترمربع و در طبقات یک تا چهارم به سطح 14.16 متر مربع ( هر طبقه 
3.54 مترمربع )

حذف پاسیو در همکف و طبقه اول و همچنین حداقل ابعاد پاسیو در طبقات دوم و سوم و -8
.چهارم رعایت نگردیده است

.کسري پارکینگ ندارد
.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

202
2

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي سهیل صادقی محرز میباشد با توجه 
به نوع کاربري ملک (مسکونی ) و تایید استحکام بنا از سوي کارشناس نظام مهندسی 

و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 539/76 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 4,533,984,000(چهار میلیارد و  
پانصد و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 539.76  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28241 بدوي پستک 
روبروي 
مسجد 

کوچه گلها

1-1-10182-317-1-0-0 202
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت ساختمان در حال احداث و بدون مجوز در مرحله اجراي 
سقف اول با زیربناي 269.88 مترمربع بر روي عرصه فاقد سند بسطح 327.84 مترمربع 

برابر نقشه برداري وضع موجود می باشد تا این مرحله با توجه به کاربري و میزان زیربنا برابر 
بسطح 73.17 مترمربع در همکف و بسطح 73.17 مترمربع در طبقه اول مازاد  R 112 ضوابط
بر تراکم  و مابقی در حد تراکم می باشد . جهت تعیین عرض معبر و میزان عقب نشینی نیاز 
به انعکاس ملک روي خط پروژه می باشد . ضمنا سایر ضوابط اعم از کسري پارکینگ و تعداد 

. درب پارکینگی و ... بعد از پیشرفت عملیات متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
. برابر خط پروژه 11-97/10/29 فاقد عقب نشینی در بن بست 6 متري می باشد

مراتب با توجه به گزارش غیابی و تصمیم کمیسیون ماده صد جهت صدو دستورات بعدي 
. تقدیم می گردد

202
3

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حمیدرضا مجتبائی ثبوتی 
و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم 

هر طبقه به مساحت 18.17 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 4.9 مترمربع، 
افزایش بناي انباري به مساحت 12.86 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 759696000(هفتصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 90.44  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/28248 بدوي گلسار خ  
122 خ بهار 
ك میخک 

اولین فرعی 
   سمت چپ

1-1-10391-24-1-0-0 202
4

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات به مساحت 1.95 
مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,552,000(شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 1.95  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 381مورخ 
96/12/28به صورت سه  طبقه روي پیلوت درسه  واحد مسکونی  با زیربناي کل 415.33 

..مترمربع  میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که برابر نقشه برداري ونقشه معماري وضع 

موجود ارائه شده توسط مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا 
:درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

افزایش بنا در همکف به سطح 18.17مترمربع-1
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 18.17مترمربع که جمعآ بسطح 54.51مترمربع-2

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 110.97مترمربع-3
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات1-3 هرکدام بسطح 0/65 مترمربع که -4

جمعآ بسطح 1.95مترمربع
 توسعه درزیرشیروانی بسطح 4.90 مترمربع-5

.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-6
..رعایت پارکینگ میگردد-7

...مشمول نما و منظر میگردد-8
افزایش بنا در انباري زیرشیروانی براساس ضوابط شهرسازي(بیش از 5مترمربع) بمقدار -9

12.86مترمربع
افزایش تعداد واحد از سه به چهار واحد (بصورت احداث یک طبقه مازاد)-10

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

202
4

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
204763مورخ 97.10.23کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6298250000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,259,650,000(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  نه میلیون و 
 ششصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 129.59 3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/11/06 1/97/28259 بدوي معلم نبش  
15 متر 
 طالقانی

1-2-10259-59-1-0-0 202
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي  همزمانساز مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 3,159,200(سه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.18  2
 

220000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 1/97/28259 بدوي معلم نبش  
15 متر 
 طالقانی

1-2-10259-59-1-0-0 202
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

17,419,050(هفده میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  پنجاه) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 19.55  3
 

297000  , 1380 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی به صورت 2 طبقه روي پیلوت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 486 مورخ 77/12/05 و پایانکار به شماره 7972 مورخ 79/04/15 در 

یک واحد مسکونی میباشد. از بابت احداث یک باب مغازه به سطح 16.5 مترمربع داراي راي 
تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 16929مورخ 87/09/07 و پرونده مختومه و از بابت 
سالن مزون عروس در محوطه به سطح 33 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 

شماره 1692مورخ 81/03/05 و پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی 
میباشد، حالیه مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل واحد مسکونی به سالن آرایش بانوان نموده 

:و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 3.45 مترمربع -با قدمت سال 79 -

اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 2.30 مترمربع -با قدمت سال 79 -
اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم به سطح 1.43 مترمربع -با قدمت سال 79-

توسعه بناي تجاري (سالن مزون عروس) در همکف به سطح 19.55 مترمربع -باقدمت سال  -
80

تبدیل طبقه اول به سطح 56.36 مترمربع، طبقه دوم به سطح 61.23 مترمربع و  -
زیرشیروانی به سطح 12 مترمربع به یک واحد تجاري تحت عنوان سالن آرایش بانوان 

-باقدمت سال 96
واحد کسري پارکینگ تجاري -باقدمت سال 96 3 -

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 215714 مورخ 96/10/25 جهت صدور 
.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

202
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 
پله به بناي مفید حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,041,163,200(یک میلیارد و  چهل 
و  یک میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 
در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن 

و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق 
مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 206.58  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/11/06 1/97/28284 تجدید 
نظر

 
بلوارشهداي 

گمنام  
باهنر(بن 
بست 5)

1-2-10444-19-1-0-0 202
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/11/06 1/97/28284 تجدید 
نظر

 
بلوارشهداي 

گمنام  
باهنر(بن 
بست 5)

1-2-10444-19-1-0-0 202
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 110,308,800(یکصد و  ده میلیون و  
سیصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.66  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 536 مورخ 94/12/27 و تمدید 
مورخ 1395/12/27 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 329/35 

متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام 
: رسیده و بابت

اضافه بنا در همکف بمساحت 35/75 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 156/20 متر مربع (هر طبقه 39/05 متر مربع)-2

توسعه راه پله به بام بمیزان 3/51 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 65/66 متر مربع بدلیل استفاده از تراکم اعطایی-4

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد-5
اضافه بناي ناشی از افزایش تعداد واحد (کد 33) در طبقات 2 و 4 مجموعاv 91/96 متر مربع 

(هر طبقه 45/98 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف بمساحت 0/4 متر -6

مربع و طبقات 10/72 متر مربع (هر طبقه 2/68 متر مربع)
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1397/11/06 و پرونده در واحد تخلفات میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 
پله به بناي مفید حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1569783600(یک میلیارد و  پانصد 

و  شصت و  نه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 266.97  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 1/97/28287 تجدید 
نظر

شهید  
رجایی- 
کوچه 
 نسترن

1-2-10077-72-1-0-0 202
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام  کار و بهره برداري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 506 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
.زیرشیروانی در 4واحد مسکونی و به مساحت کلی  572.81مترمربع صادر شده است

:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  48.29مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48.66 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 48.66 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 48.66 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48.66 مترمربع-5
بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت 21.69 مترمربع که از -6

این مقدار 18.87 متر مربع آن بدلیل احداث 4 باب انباري و به مساحت 2.82 مترمربع 
.بصورت توسعه راه پله و آسانسور می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -7
. مفید در طبقه همکف به مساحت 2.35 مترمربع

کسري پارکینگ ندارد ولیکن ازبابت افزایش  درب  سواره رو در حد جنوبی یک واحد 
.کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

 از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم ( تبصره ماده 7 ) به مساحت 129.51 در همکف و طبقات می باشد 
که از  با توجه به درخواست به شماره 370379 ثبت در سیستم سرا ، درخواست ارسال به 

.کمیسیون ماده صد را دارند
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 

ضریب 2) جریمه بمبلغ 547104000(پانصد و  چهل و  هفت میلیون و  یکصد و  چهار 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 85.85  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28288 تجدید 
نظر

فاز دو معلم 
کوي نبوت 
کوچه نبوت 

یک (بن 
بست 6 
متري)

1-2-10192-23-1-0-0 202
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 26 مورخ 
1396/05/07 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 473/72 متر مربع 
صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و قبالv بابت اضافه بنا در همکف 
بمساحت 8/37 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/09  و متعاقب آن 

.پروانه مرحله دوم بشماره 315728 دریافت نموده اند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

 کاهش بنا در همکف بمساحت 0/54 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 49/11 متر مربع (هر طبقه بمساحت 16/37 متر مربع)-2

احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 6/21 متر مربع-3
 توسعه راه پله به بام بمساحت 1/77 متر مربع-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 5/21 متر مربع و طبقات -5
23/55 متر مربع (هر طبقه 7/85 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 103,286,400(یکصد و  سه میلیون و  دویست و  هشتاد و  

شش هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 15.37  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/11/16 1/97/28289 تجدید 
نظر

گلسار -  
پستک 171 

69

1-1-10124-728-1-0-0 202
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 529 مورخ 
1394/12/27به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 322.93 

مترمربع و مجدد پس از تجمیع با پالك پشت و بر اساس سند تجمیعی داراي اصالح پروانه با 
شماره درخواست  265325 مورخ 1395/04/10 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد 

مسکونی با زیربناي 486.62 مترمربع و داراي  تمدید پروانه با شماره درخواست 298117 
مورخ 1395/12/24 و پروانه مرحله دوم با همان شماره ومورخ 94/12/27 با زیربناي 486.62

...مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که براساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري 

:ارائه داراي افزایش بنا خارج طول 60% در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
 افزایش بنا در همکف 2.66 مترمربع-1

 افزایش بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 2.66 مترمربع که جمعا بسطح 10.64 مترمربع-2
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 83.51مترمربع-3

 کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 0/11 مترمربع-4
کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 0/49 -5

مترمربع جمعآ بسطح 1.47مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید درطبقه پنجم  بسطح 0/80مترمربع-6

 افزایش تعداد واحد مسکونی از سه به چهار واحد مسکونی-7
..با توجه به افزایش واحد داراي یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد-8

مشمول نما ومنظر میگردد-9
..درهنگام صدور پروانه داراي استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-10

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

202
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

115,206,000(یکصد و  پانزده میلیون و  دویست و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.واما در خصوص دیوارگذاري بدون مجوز، با توجه به مساحت عرصه در پروانه 
اصداري که براساس آن تراکم گیري انجام گرفته است راي بدوي مبنی بر تخریب 

دیوار عیناً تایید میگردد.

جریمه 29.54  2.5
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/11/23 1/97/28290 تجدید 
نظر

 
گلسارخ192

  

1-1-10597-2-1-0-0 203
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 507 مورخ 79/10/14 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 12 
واحد مسکونی با زیر بناي 1206 مترمربع می باشد.حالیه با توجه به نقشه ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 1.77 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.22 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 5.31 مترمربع (هر طبقه 1.77 مترمربع)-3

 احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 16.24 مترمربع-4
عدم رعایت ابعاد نورگیر در همکف و طبقات (کاهش ابعاد نورگیر از  3.00*4.00 به 

2.84*3.83 متر)
مالک همچنین برخالف مدلول پروانه و سند مالکیت ارائه شده اقدام به دیوارکشی و کاهش 
سطح عرصه از 873.60 مترمربع به 367.50 مترمربع نموده که رعایت حدود و ابعاد مطابق 

.سند مالکیت در پایانکار الزامی میباشد
احداث آسانسور در همکف و طبقات

احداث اتاق تاسیسات در زیر راه پله همکف به سطح 6.05 مترمربع
.تاکنون گواهی عدم خالف صادر نگردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/06/07 به سطح 259.60 مترمربع از حد غرب در 

.حریم کیفی 45 متري رودخانه قرار دارد
الزم به ذکر است موضوع قرارگیري ملک در حریم رودخانه در زمان صدور پروانه اعالم 

.نگردیده و در پروانه صادره لحاظ نشده بود
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد 

.میباشد.تاکنون دیوار تخریب نگردیده است
مراتب با توجه به درخواست مجوز حقاري شرکت گاز به طول 60 متر با پوشش خاکی جهت 

.صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

203
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,458,700(سه میلیون و  چهارصد و 
 پنجاه و  هشت هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.67  0.5
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/16 1/97/28292 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 104

1-1-10058-164-1-0-0 203
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,281,505,200(چهار میلیارد و  

دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 400.89  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/65مورخ 
97/05/07 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 920.61 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  
اقدام به احداث نموده ، در مرحله  اجراي اسکلت و فاقد سربندي  داراي سابقه گزارش 

: تخلف بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 51.72 مترمربع -

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ با مصالح همگن بسطح 3.70 مترمربع با پیشروي  -
 بسمت 2 متر حیاط خلوت

 احداث سایبان با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ بسطح 1.97 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 214.60 مترمربع ( هر طبقه  53.65  -

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 93.10 مترمربع که از این مقدار بسطح 72.83 مترمربع   -

 .بصورت تراس روباز اختصاصی  می باشد
 احداث ادامه راه پله و اتاقک آسانسور بسطح 19.76 مترمربع  -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 6.95 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 14.76 مترمربع (هر طبقه 3.69 مترمربع )

با توجه به افزایش مساحت واحد ها و ضرورت تامین پارکینگ دوبل در صورت ابقاي  -
. بارانداز رعایت پارکینگ براي 4 واحد می گردد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
.اسکلت ساختمان از بتونی به فلزي تغییر یافته است -

 
*********************************************************

******
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون 

 . ماده صد می باشد
حالیه طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست  گواهی عدم خالف 

بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

203
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/06 1/97/28293 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 
کوچه 

سحرخیز 
کوچه ششم

1-1-10291-913-1-0-0 203
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب  0.75برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ  92,364,500(نود و  دو میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار و  پانصد) ریال 
تایید می نماید.

جریمه 59.59  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
مشتمل بر یکبابخانه ویالیی با قدمت حدود یکسال (سال 1396) و با زیربناي 59/59 متر 

 مربع (طبق نقشه برداري ارائه شده)
 که مجوزي جهت احداث آن ارائه نگردیده

.سطح اشغال 100% و یکواحد کسري پارکینگ دارند
توضیح اینکه جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 

محترم نقشه برداري میباشد.**** با توجه به استعالم از واحد نقشه برداري ملک مذکور 
.واقع شده است T-S223 فاقد سند رسمی و فاقد طراحی بوده و در کاربري

.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون در خصوص ارائه استحکام بنا بحضور تقدیم میگردد
.ضمناv گواهی استحکام بنا بشماره 31672 مورخ 1397/09/21 پیوست میباشد

با توجه به محتویات پرونده ازآنجائیکه راي بدوي بر اساس گزارش غیابی و حدودي 
اصداریافته باستناد نامه شماره 215571 مورخ 97.11.07شهرداري منطقه با اصالح 
متراژ و سال وقوع تخلف ساختمانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي 

بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک 
دهم ارزش معامالتی معادل 873,000(هشتصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر 
ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 97  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28305 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 
کوچه 

دوازدهم

1-1-10652-6-1-0-0 203
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی برابر سند ارائه شده به سطح 
عرصه 184.35 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی برابر نقشه هاي معماري به 
سطح 97 مترمربع ( در حد تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت 

آن با توجه یه فیش برق پیوستی 1372 می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 
1397/10/11 به سطح 9.5 مترمربع از حد شرق در تعریض بن بست 6 متري می باشد. مراتب 

جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 212425 - 1397 مورخ 
.1397/11/02 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

203
3

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

1,680,632(یک میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار و  ششصد و  سی و  دو) ریال صادر 
می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط 

و مقررات خویش عمل نماید

جریمه 76.61  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28306 بدوي گلزلران 
کوچه 
داودي

1-2-10756-83-1-0-0 203
4

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 11,534,738(یازده میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  هفتصد و  
سی و  هشت)  ریال صادر می گردد.

جریمه 26.29  2
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک باب خانه ویالیی دوبلکسی فاقد سند با زیر بناي همکف 
74.29 متر مربع و طبقه اول بسطح28.61 متر مربع  می باشد که بدون مجوز احداث گردیده 

که قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 80 می باشد. بسطح 26.29 متر مربع 
خارج از تراکم می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه 

.می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 97/9/8 بسطح 11.34متر مربع از عرصه و اعیان در  ***

***.تعریض قرار دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  94802400(نود و  چهار میلیون و  هشتصد و  دو هزار و  چهارصد)ریال 
در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 18.81  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28319 تجدید 
نظر

حسین آباد 
بن بست 

فالحتی  14

1-2-10278-31-1-0-0 203
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 245 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي کل 

555.81 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده که تا این 
 :مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.01 مترمربع -1
توسعه سایبان در همکف بسطح 4.5 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.37 مترمربع ( هر طبقه 2.79 مترمربع ) -3
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.34 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -5
سطح 1.2 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.39 متر مربع ( هر طبقه 0.13 متر 

مربع )
.رعایت فضاي باز گردیده اما رعایت فضاي سبز نمی گردد -6

.ضمناً کل افزایش بنا در حد 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

203
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,724,083,200(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  چهار 
میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 171.04  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28324 تجدید 
نظر

گلسار   
توحید 7

1-1-10091-12-1-0-0 203
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 9,340,800(نه میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 2.78  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 261 مورخ  1394/12/16 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 524.93 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/10/22 مبنی بر جزاي نقدي می 
:باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 42.76 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 128.28 مترمربع ( هر طبقه 42.76 مترمربع  -

(
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.78 مترمربع -

.ضمناً در زمان صدور پروانه از خارج تراکم  ( تبصره 7) استفاده ننموده اند
.رعایت پارکینگ گردیده است

*********************************************************
********

خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده است )

203
6

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 80.62  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/12/18 1/97/28325 تجدید 
نظر

خ معلم 
بطرف علی 
آباد بعداز 4
راه حسین 

آباد  
 پالك171

1-2-10222-48-1-0-0 203
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 
3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در 

پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و اداري وباتوجه به 
موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب3  برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 

42,436,800(چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال 
صادر می گردد

جریمه 4.21  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28325 تجدید 
نظر

خ معلم 
بطرف علی 
آباد بعداز 4
راه حسین 

آباد  
 پالك171

1-2-10222-48-1-0-0 203
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,636,320,000(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  شش میلیون و  سیصد 
و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 243.5  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 166 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه به همراه 2 باب مغازه با زیر 

بناي کل 507.75 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 39.52 مترمربع داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 0.69 مترمربع -

توسعه تجاري در همکف به سطح 4.21 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 45.17 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 152.12 مترمربع ( هر طبقه 76.06 مترمربع  -
(

توسعه زیر شیروانی به سطح 44.1 مترمربع -
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.11 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه داراي -

 یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد-

.داراي افزایش تعداد واحد در طبقه سوم به سطح 80.62 مترمربع می باشد
.با توجه به  آزمایش عملی در محل ، رعایت 4 واحد پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

203
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم معصومه پورفرج و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف به مساحت 47.55 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 294.4 مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 1.64 مترمربع و در طبقه پنجم به مساحت  
0.8 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.84 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 3,487,982,400(سه میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  هفت میلیون 
و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 346.23  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/11/23 1/97/28331 بدوي 0-0-1-87-10149-1-1 گلسار 161  203
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/313 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.1137/94 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
 : طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 47/55 متر مربع با احتساب سایبان بتنی متصل به  -1
ساختمان

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 42/97 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 43/51 متر مربع-3

اضافه بنا در طبقات  سوم و چهارم بمساحت 82/30 متر مربع (هر طبقه 41/15 متر مربع)-4
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 125/62 متر مربع-5

 احداث طبقه ششم بمساحت 223/62 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-6
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 

.64/36 متر مربع میباشد
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 28/49 متر مربع -7 

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/84 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -8
مربع در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/64 متر مربع و در طبقه -9
پنجم بمساحت 0/8 متر مربع

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-10
همچنین با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند.(در زمان 

پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)
احداث انباري بمساحت 3/90 متر مربع در فضاي 2 متر حیاط خلوت-11

.حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است-12
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
********

بابت موارد مذکور داراي رأي تجدید نظر مورخ 1398/05/08 و سوابق پرداخت در واحد 
تخلفات میباشند همچنین

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اعاده بنا به حالت 
مسکونی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد. الزم به 

ذکر است باتوجه به اینکه ملک مسکونی تبدیل به تجاري گردیده، مقررات مندرج در 
بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها نسبت به اعاده به وضع، مراعات گردد. 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

170  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/11/09 1/97/28334 تجدید 
نظر

گلسار  
روبروي 

پمپ بنزین 
مریم

1-1-10214-2-1-0-0 203
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، بصورت یکبابخانه دوبلکس از خانه هاي سازمانی 
دانشگاه گیالن داراي پایانکار بشماره 9616-67/03/11 می باشد  . ساخت و ساز جدیدي 
مشاهده نشد و حالیه از مکان مورد نظر به مساحت 160مترمربع  بصورت آشپزخانه (با نام 

تجاري گل مریم) بهره برداري می گردد و داراي مجوز بهره برداري موقت بشماره 
261615-96/12/23 می باشد و عوارض متعلقه را تا پایان سال 1396 پرداخت  نموده اند . 
همچنین داراي تابلو لرزان با ابعاد 0.60*1.30 متر میباشند .حال با توجه به گزارش غیابی و 

.صدور راي تخریب  مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 

محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 

حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم ، به مبلغ  1,212,412(یک میلیون و  دویست و  دوازده هزار و  چهارصد و  

دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.77  0.1
 

112500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/16 1/97/28337 بدوي گلسار 
خیابان 126 
-ده متري 

کوچه وصال 
کوچه 

بوستان 
فرعی 
چهارم 

-روبروي 
ساختمان 

آریا

1-1-10516-6-1-0-0 204
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه دوبلکسی نسقی و خالف ساز که 
مساحت عرصه ان طبق نقشه برداري 108.22 مترمربع می باشد . مدارکی از بابت ساخت 

.ارائه نشده است.قدمت ساختمان با توجه به فیش برق سال 1377 می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

.به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/09/25 به مساحت 2.60 مترمربع در تعریض می باشد

.ساختمان در حد تراکم می باشد
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد و 

.خالف جدیدي مشاهده نشده است
مراتب جهت دستور تقدیم می گرد

204
0

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 210150مورخ 97.10.30کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد تبصره 4 از 
ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد 

تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 1,788,150(یک میلیون و  هفتصد 
و  هشتاد و  هشت هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

میگردد. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام 
نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 137.55  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28338 بدوي فخب کوي 
گلستان 

یک

1-1-10665-25-1-0-0 204
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه  و محوطه به مساحت 
عرصه 224.50 متر مربع می باشد. داراي اعیان بصورت خانه ویالیی دوبلکسی بدون مجوز با 
زیر بناي 137.55 متربع بوده که قدمت آن به استناد سند مالکیت سال 1375 و کالً در حد 
تراکم می باشد. جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک بر روي 
خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد
.به استناد خط پروژه 12 مورخ 97/9/5 بسطح 1.07 متر مربع در تعریض قرار دارد ***

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مسکونی ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  16,200,000(شانزده میلیون و  دویست هزار )ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 6  1.5
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 1/97/28342 تجدید 
نظر

علی آباد -  
انتهاي خیام 
- بن بست 

حسینی

1-2-10086-113-1-0-0 204
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وقوع 
تخلف
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده  طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه  به 
مساحت 185 مترمربع  که از بابت اعیان داراي بالمانع قبلی به شماره 1/33/153213 مورخ 

 1392/02/26 می باشد
حالیه طی بازدید میدانی و با توجه به داشتن شاکی حد شمال ، مالک بدون مجوز اقدام به  
تعمیرات کلی ساختمان از قبیل برچیدن و تعویض کلی سربندي و  برچیدن دیوار داخلی و  
افزایش ارتفاع ساختمان توسط سنگ بلوك و مقاوم سازي با پروفیل هاي  افقی و عمودي و 
در حال سفید کاري و لوله کشی و همچنین داراي توسعه بناي مسکونی در حد شمالی ملک 
به مساحت تقریبی 6 مترمربع و نماسازي جانبی حد غربی و ایجاد قاب با نماي سنگی  براي 
.لوله ناودانی در کوچه حد غربی و احداث قاب براي پنجره به سمت معبر حد غربی می باشد

.الزم به ذکراست با توجه به تعمیرات کلی مالک ، عقب نشینی ننموده است
به استناد خط پروژه 4-1 مورخ 1395/11/11 ثبت در سیستم الین پروژه، به مساحت تقریبی 

.8.40 مترمربع از حد جنوب در تعریض می باشد
.مساحت دقیق اعیان در صورت ارائه نقشه برداري وضعیت موجود اعالم می گردد

حالیه با توجه به نامه شکایتی همسایه حد شمالی از بابت نماسازي و عدم رعایت عقب  
.نشینی و توسعه بناي مسکونی ، مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 215067 مورخ 97/11/06 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 222.550.000 ریال تعیین 

و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 44,510,000(چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  ده هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 44.51  0
 

202500  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28346 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان نبش 
خ ستایش

1-1-10294-509-1-0-0 204
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده توسط متقلضی یکباب مغازه فاقد بالکن با فعالیت شغلی فروشگاه لوازم 
یدکی ما شین  برابر نقشه برداري ارائه شده بمساحت 44.51 متر مربع داراي تابلوي تبلیغاتی 

بنر معمولی به ابعاد 6.65متر*1متر تحت عنوان لوازم یدکی وحدت که بدون مجوز و 
خالفساز با قدمت حدود 17 سا ل (تاریخ نصب کنتور برق 1380/03/06) احداث شده است  

الزم به توضییح است مغازه مذکور بانضمام مغازه مجاور بسطح حدود 18.39 متر مربع که هم 
اکنون بصورت مشاور امالك  استفاده می شود (قبال بصورت یکجا  بصورت روکوب مبل و 

انبار استفاده می شدند که هم اکنون جدا شده اند )که بابت آن  داراي گزارش غیابی و راي 
کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 1/97/25648 مورخ 1397/06/17 مبنی بر تخریب میباشد 
جهت تعیین میزا ن عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن میباشد 

مراتب جهت دستور تقدیم می گردد .******به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 
1397/08/21مغازه فوق بمساحت 7.18 متر مربع در تعریض کوچه 8متري حدشرق و پخ دو 

 گذر قرار دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
داراي راي تجدید نظر ماده صد به شماره 1/97/28346 مورخ  **************

1397/11/23 مبنی بر جریمه می باشد مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  
بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/23 1/97/28347 بدوي ولیعصر - خ 
عرفان - 

نبش عرفان 
6

1-1-10291-961-1-0-0 204
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

88,725,375(هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  بیست و  پنج هزار و  سیصد و  
هفتاد و  پنج) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 146.05  2
 

303750  , 1382 طبقه مازاد بر تراکم

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
36052 مورخ 97.2.31 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف  به مساحت 89.32 متر مربع را به مبلغ 150000000ریال تعیین 
و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.32  0
 

303750  , 1382 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مازاد بر تراکم 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 9,890,100
(نه میلیون و  هشتصد و  نود هزار و  یکصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 16.28  2
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه توسط متقاضی ،ساختمان احداثی در حال بهره برداري با قدمت 
سال1382 به صورت یک طبقه مسکونی یک واحدي داراي کنسول برروي یکباب مغازه (با 

فعالیت شغلی صنایع چوبی-vچوب آراv)بوده که طبق سند مساحت عرصه 102 مترمربع 
مشتمل بر یک باب خانه و مغازه می باشد و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات بشرح 

: ذیل می باشد
احداث بنا در همکف بسطح 105.60 مترمربع که از این مقدار بسطح 89.32 مترمربع بصورت 

. کارگاه صنایع چوبی در حال بهره برداري  و داراي سرویس بهداشتی می باشد
احداث بنا در طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی بسطح 111.88مترمربع که از این مقدار 

. بسطح 6.09 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع 20 متري می باشد
احداث بنا در زیرشیروانی بصورت یک باب انباري و یک اتاق و راه پله دسترسی به آنها 

 بسطح 34.27 مترمربع
باستناد خط پروژه 11-96/10/25 بسطح 22.72 مترمربع در تعریض ك 8 متري حد غرب 

  . قرار دارد
: تراکم گیري بشرح ذیل می باشد  M121 با توجه به طرح تفصیلی جاري و کاربري

مساحت عرصه قبل عقب نشینی 102 مترمربع
 مساحت عرصه بعد از عقب نشینی  79.28 مترمربع

% سطح اشغال مجاز 100% --------------مورد استفاده 133.20
%تراکم مجاز 100%--------------مورد استفاده 133.20

تعداد طبقات مجاز یک طبقه تجاري ------------موجود یک طبقه مسکونی روي 
 همکف تجاري

در همکف بسطح 79.28 مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 26.32 مترمربع مازاد بر تراکم 
. می باشد

طبقه اول و زیرشیروانی بسطح 146.15مترمربع طبقه مازاد که بسطح 6.09 مترمربع کنسول 
. غیر مجاز به شارع دارد

.تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارد
مراتب با توجه به نامه شماره 131853-97/07/08 کمیسیون ماده صد و نامه مجدد بشماره 

158534-97/08/20 در خصوص تفکیک تراکم گیري جهت صدور دستورات مقتضی به 
.حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و طبقه مازاد، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,755,368,000(دو میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  

پنج میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي 
تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور 

کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات 
قانونی معرفی گردد.

جریمه 273.35  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/28350 بدوي بلوار گیالن 
، خیابان 
 20 ، 179

متري گاز ، 
کوچه 11 ، 

بن بست 11 
 ، فرعی اول

1-1-10535-5-1-0-0 204
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث انباري، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 1,137,600(یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.37  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/185 مورخ 1396/11/30 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 605.95 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.92 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 82.71 مترمربع ( هر طبقه 27.57 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 140.61 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 6.59 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 23.52 متر مربع ( هر طبقه 

7.84 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 27.78 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.37 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

.داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

204
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 
پله به بناي مفید و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,565,071,200(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  پنج میلیون و  هفتاد و  یک هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 207.02  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/28352 بدوي رجائی   
وحدت

1-2-10119-9-1-0-0 204
6

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 147,000,000(یکصد و  
چهل و  هفت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.75
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/04 1/97/28352 بدوي رجائی   
وحدت

1-2-10119-9-1-0-0 204
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخ 1396/05/11 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

زیر بناي کل 938.95 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 35.56 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 140.36 مترمربع ( هر طبقه 35.09  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 7.06 متر مربع و در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 5.53 متر مربع و طبقه چهارم 
به سطح 5.09 مترمربع ( جمع کل طبقات به سطح 21.68 مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 2.05 مترمربع -
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.31 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
 افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 7 واحد-

الزم به توضیح است براي 7 واحد 7 عدد پارکینگ تامین گردیده و باتوجه به اینکه واحد 7 ( 
طبقه چهارم ) بیشتر از 180 مترمربع می باشد و درنتیجه نیاز به پارکینگ دوبل دارد که با 

.توجه به تامین یک پارکینگ ، داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نگردیده است

.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي به دلیل تزاحم 2 پارکینگ 5 و 6 می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي احمد حاجی کریمیان 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک 
به مساحت 40.5 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 1.16 مترمربع،  با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3

 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,052,892,800(دو میلیارد و  پنجاه و  دو میلیون و  
هشتصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 203.66  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28353 بدوي گلسار خ 
122    بهار 

13

1-1-10475-3-1-0-0 204
7

در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 101.83 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ171,074,400(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد)  
ریال صادر و اعالم می دارد.          

جریمه 101.83  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 408 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 656.93 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 40.5 مترمربع - 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 162 مترمربع ( هر طبقه 40.5 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 1.16 مترمربع -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 101.83 متر مربع ( تبصره 7) -
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 5,865,600(پنج میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج 

هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 73.32  0.1
 

800000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28354 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی 
کوچه 58

1-1-10694-3-1-0-0 204
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک باب خانه ویالیی که مدارك مالکیتی آن از 
سوي متقاضی ارائه نگردیده است.همچنین از بابت اعیان با قدمت سال 75 بالمانعی ارائه 
نگردید.برابر نقشه هاي ارائه شده مساحت وضع موجود عرصه 154.20 مترمربع و اعیان 
73.32 مترمربع (در حد تراکم) میباشد.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 

***انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
.به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/11/07 از معبر 6 متري فاقد عقب نشینی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

204
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,849,248,000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل و  نه میلیون و 
 دویست و  چهل و  هشت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 183.75  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28356 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
سمیه ك 

134 توحید 
7  

1-1-10198-50-1-0-0 204
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/403 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 496/95 متر مربع صادر گردیده 

: که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 39/75 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 138/75 متر مربع (هر طبقه 46/25 متر مربع)-2
توسعه راه پله به بام بمساحت 4/84 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 0/41 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع -4
در همکف

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/28356 مورخ 1397/11/16 و پرونده در واحد 
.تخلفات میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تعطیلی محل 
آموزشی(ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها)، منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته لذا راي بدوي، عیناً تایید می گردد. 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

170 1020000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/16 1/97/28362 تجدید 
نظر

خ معلم  
کوچه 

پامچال بن 
بست 

کاکتوس - 
بن بست 

فرعی

1-2-10084-132-1-0-0 205
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، بصورت ساختمان ویالئی در حال بهره برداري  با زیر بناي تقریبی 
170متر مربع که برابر سوابق سیستم سرا داراي اراي گزارش خالف وسوابق وراي کمیسیون 

ماده صد 86/04/02 درخصوص احداث پارکینگ وانباري در محوطه حیاط بوده در حال حاضر 
بصورت دبیرستان غیرانفاعی مورد استفاده قرار میگیرد. .هیچگونه مدارکی در خصوص 

استفاده فضاي آموزشی از سوي مالک ارائه نگردیده ، گزارش مزبور بصورت حدودي بوده 
پس از نقشه برداري وضع موجود ،بازدید از داخل ملک و ارائه سایر مستندات قابل بررسی و 

.اظهارنظر مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 

موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقه سوم و تبدیل 

راه پله به بناي مفید و احداث طبقه مازاد چهارم حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
2,861,208,000(دو میلیارد و  هشتصد و  شصت و  یک میلیون و  دویست و  هشت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 283.85  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 1/97/28363 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ78

1-1-10046-42-1-0-0 205
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/230مورخ 96/12/23 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 668.36 مترمربع میباشد، از بابت 

:موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و پرونده مختومه می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 21.45 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.51 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 66.90 مترمربع (هر طبقه 22.30 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 16.80  -4
مترمربع (هر طبقه 5.60 مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد به سطح 174.19 مترمربع-5
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 35.09 مترمربع

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

205
1

در خصوص اعتراض آقاي محسن سوري و شرکا نسبت به راي شماره 1.97.27651 
مورخ 97.10.18 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه رأي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  2 به 1.5 برابر آن به 

پرداخت جریمه به مبلغ  1157119200(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  هفت میلیون و 
 یکصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.   

جریمه 231.53  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 1/97/28369 تجدید 
نظر

علی آباد   
ك شریعتی

1-2-10205-5-1-0-0 205
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 117 مورخ 1396/08/27 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 1171.15 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 36.48 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 44.73 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 136.11 مترمربع ( هر طبقه 45.37  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 0.64 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 

باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 1.93 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
9.56 متر مربع ( هر طبقه 2.39 متر مربع )

با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.72  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.ضمناً زیر شیروانی به سطح 12.66 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1397/11/13 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

*******************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

205
2

درخصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی آقاي غالمحسین پیامی 
(احداث بناي غیرمجازبصورت بصورت تجاري)باتوجه به سال وقوع تخلف (1340

)واینکه درسال مقرر بابت ارزش معامالتی ساختمانهامبلغی منظورنگردیده،ازطرفی 
اساساًشهرداري فاقدکمیسیون ماده صدجهت رسیدگی به اینگونه تخلفات بوده 

لذاباتوجه به مراتب مذکورواینکه موضوع به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی وتعیین 
جریمه بابت تخلفات اعالمی را ندارد لذا ضمن نقض راي بدوي به ردآن 

اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 53.7  0
 

70000  , 1340 احداث بناي بدون مجوز 1397/11/23 1/97/28371 تجدید 
نظر

اول خمسه 
بازار به 

طرف میدان 
  قلی پور

1-1-10321-20-1-0-0 205
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی آقاي غالمحسین پیامی 
(احداث بناي غیرمجازبصورت بناي مسکونی،حمام و سرویس بهداشتی )باتوجه به 

سال وقوع تخلف (1340)واینکه درسال مقرر بابت ارزش معامالتی ساختمانهامبلغی 
منظورنگردیده،ازطرفی اساساًشهرداري فاقدکمیسیون ماده صدجهت رسیدگی به 
اینگونه تخلفات بوده لذاباتوجه به مراتب مذکورواینکه موضوع به کیفیت مطروحه 

قابلیت رسیدگی وتعیین جریمه بابت تخلفات اعالمی را ندارد لذا راي بدوي تایید و به 
ردآن اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 209.32  0
 

70000  , 1340 احداث بناي جداساز 1397/11/23 1/97/28371 تجدید 
نظر

اول خمسه 
بازار به 

طرف میدان 
  قلی پور

1-1-10321-20-1-0-0 205
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراماً مکان تعرفه شده داراي سوابق گزارش به شرح ذیل می باشد
یک قطعه زمین نسقی به سطح عرصه 513.81 متر مربع که داراي اعیان قدیمی بصورت یک 
طبقه بر روي همکف که به استناد تاریخ نصب کنتور قدمت ساختمان به سال 1340 بوده که 
همکف شامل یک واحد مسکونی به مساحت 132.07 متر مربع و 7 واحد تجاري بسطح 53.7
 متر مربع  و طبقه فوقانی شامل یک واحد مسکونی دیگر بسطح 63.03 متر مربع می باشد. 
همچنین یک حمام و سرویس بهداشتی دیگر با قدمت سال 1340 بسطح 14.22 متر مربع در 
انتهاي حیاط خلوت موجود می باشد. ضمناً در انتهاي حیاط خلوت اقدام به احداث یک باب 
انبار تجاري بسطح 31.83 متر مربع و یک سرویس بهداشتی بسطح 3.29 متر مربع با قدمت 

سال 1395 با مصالح بلوکی نموده است.  کل بناي احداثی بدون مجوز می باشد. برابر خط 
پروژه شماره 12 مورخ 1397/05/27 به سطح حدود 174 مترمربع از وضع موجود در تعریض 

.خیابان 35 متري و بن بست 8 متري می باشد
حالیه به دلیل درگیري وراث با یکدیگر ، یکی از وراث از وراث دیگر که انبار تجاري احداث 
نموده درخواست شکایت نموده که در این خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذي صالح می 

.باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حسین رضائی و شرکا 

مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 
4.32 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و  طبقات اول 

تا سوم هر یک به مساحت 4.86 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 54,432,000(پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.         

جریمه 32.4  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28374 بدوي گلسار -   
شهرك 

بهشتی  - 
بن 

گلستان3

1-1-10237-42-1-0-0 205
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده  بصورت یک باب ساختمان در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت 
و سربندي که داراي پروانه احداث بنا  مرحله اول به شماره  135 مورخ 1396/09/27  

بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 2  واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی و به مساحت کلی 
639.94   مترمربع می باشد که حالیه با  توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت 

:اضافه بنا در طبقات و به شرح زیر می باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 3.33 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.32 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 4.32 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 4.32 مترمربع -4

. کاهش بنا در تراز طبقه چهارم به مساحت 29.03 مترمربع -5
.حذف راه پله و آسانسور آخر به مساحت 25 مترمربع -6

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -7
مساحت 19.44 مترمربع .( همکف به مساحت 4.86 مترمربع و طبقات اول تا سوم به مساحت 

14.58 مترمربع .( هر طبقه 4.86 مترمربع .))
.درب سواره رو نصب نشده است و اعالم نظر در مورد پارکینگ ها متعاقبا اعالم می گردد

.اضافه بناي انجام شده زیر 5% می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

205
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,618,444,800(یک میلیارد و  ششصد و  

هجده میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی 

گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق 
مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 160.56  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/04 1/97/28380 بدوي فرهنگیان - 
زمینهاي 
بهزیستی

1-2-10459-11-1-0-0 205
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله  بهره برداري و اتمام کار   داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/216مورخ 1396/12/13بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1034.18مترمربع صادر شده که 
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و  به شرح زیر می باشد

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقه اول تا سوم به  -1
 مساحت 4.17 مترمربع .( هر طبقه 1.39 مترمربع .)

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 156.39 مترمربع که از این مقداربه -2
.مساحت 25.71 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

205
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

403124000(چهارصد و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید . ( راي شماره 1.97.27210مورخ 97.10.22 که 
سهوا بصورت راي تجدیدنظر صادر گردیده بود بدینوسیله به راي  بدوي اصالح می 

گردد )

جریمه 32.51  4
 

3100000  , 1397 1397/11/16 بالکن در حد مجاز 1/97/28388 اصالح
ي 

بدوي

بلوارنماز  
نبش 

شهرك 
  بهشتی

1-1-10409-34-1-0-0 205
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان مسکونی داراي پروانه شماره 378 مورخ 
72/12/26 و گواهی پایانکار به شماره 7673 مورخ 1388/10/10 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت می باشد و همچنین براي آن پروانه توسعه بنا به شماره 17 مورخ 1396/04/27با 

زیربناي 862.55 مترمربع صادر گردیده است. ازبابت تخلفات ساخاتمانی به شرح ذیل داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 

:1396/12/26 می باشد
تبدیل یک باب مغازه به سه باب مغازه بدون افزایش زیربنا به سطح 63.49 مترمربع -1
توسعه  تجاري ( شماره 5 ) به سطح 40.61 مترمربع و ارتفاع مغازه موجود به سطح  -2

.73.80 مترمربع از 3.40 به 5.30 متر افزایش یافته است
احداث یک باب مغازه دیگر (شماره 4) به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 18.36 -3

  مترمربع
احداث بالکن تجاري براي مغازه شماره 4 به سطح 11.81 مترمربع -4

تبدیل واحد مسکونی در طبقات اول و دوم به صورت دوبلکس به انبار تجاري جمعا به  -5
سطح 148.41 مترمربع ( طبقه اول به سطح 72.30 مترمربع و طبقه دوم به سطح 76.11 

مترمربع )
.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6

ضمناً از بابت تبدیل واحد مسکونی در طبقات اول و دوم به صورت دوبلکس به انبار تجاري 
جمعا به سطح 148.41 مترمربع  راي به اعاده به وضع سابق دارد که مالک راساً اجراي حکم 

.نموده و پرونده مختومه گردیده است
*********************************************************

****************************************************
:حالیه متقاضی مجدداً برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخلفات جدید به شرح ذیل نمودند

احداث راه پله زیر دوبلکس به سطح 2.71 مترمربع -1
احداث بالکن مغازه در حد 1/3 به سطح 29.80 مترمربع -2

.مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

205
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 100,000,000(یکصد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1000000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/16 1/97/28390 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري - 
جنب مبل 

 نایس

1-1-10507-253-1-0-0 205
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه هیات کارشناسان بشماره 161171 مورخ 97.08.22معادل 230,000,000
(دویست و  سی میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 69 1000000  , 1389 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه تجاري  بشماره 538 
مورخ 87/09/12 بصورت 1طبقه روي مغازه بالکن دار و  با زیربناي کلی  40.68 مترمربع 

صادرگردیده است.حالیه مالک برخالف مدلول پروانه و بر اساس نقشه برداري  ارائه  شده 
:.داراي افزایش بناي مازاد برتراکم و خارج ازطول60% و بشرح ذیل می باشد

. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 10.14 مترمربع-1
. توسعه بنا در نیمه طبقه به مساحت 5.46 مترمربع-2

توسعه بنا درطبقه اول تجار ي بسطح 17.74مترمربع که ازاین مقدار بسطح 7.60مترمربع -3
.بصورت کنسول غیر مجاز  به سمت معبر حد شرقی می باشد

احداث یک طبقه مازاد تجاري در طبقه دوم  بسطح 35.66 مترمربع  که ازاین مقدار -4
.بسطح 7.60مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز  به سمت معبر حد شرقی می باشد

افزایش تعداد واحد تجاري از یک واحد به سه واحد تجاري که داراي دو واحد کسري -5
.پارکینگ تجاري می باشد

باتوجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/27195 مورخ 1397/09/10 در خصوص 
تاریخ زمان وقوع تخلف ، با توجه به نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري به 

شماره 97/345 مورخ 1397/08/19 که به شماره 161171 مورخ 1397/08/22 ثبت دبیرخانه 
.مرکزي شهرداري رشت شده است تاریخ وقوع تخلف سال 1389 می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 217080 مورخ 97/11/09 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 50.000.000 ریال تعیین و 

براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 10000000(ده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.83  0
 

112500  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1397/11/13 1/97/28392 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 

 عرفان

1-1-10294-515-1-0-0 205
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یکباب مغازه فاقد 
 *1 vبالکن بمساحت 16/83 متر مربع با فعالیت لوازم یدکی امیر و داراي تابلو به ابعاد حدودا

2/5 متر و تابلو روان به ابعاد حدوداv 0/4* 2/20 متر که بابت احداث آن داراي رأي غیابی 
بدوي بشماره 1/97/24378 مورخ 1397/04/02 (با زیربناي 30 متر مربع) مبنی بر تخریب 

.میباشند
توضیح اینکه کل ملک بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر کارگاه ،انبار تجاري و 2 واحد 

تجاري میباشند که قبالv بابت احداث کارگاه آهنگري بمساحت 106/58 متر مربع و یکباب 
مغازه باتري سازي بمساحت 21/76 متر مربع داراي رأي کمیسیون طبق صورتجلسه مورخ 

.1379/07/30 و پرونده در واحد خالف میباشند
الزم به ذکر است که واحد تجاري مذکور (بمساحت 16/83 متر مربع) قبالv قسمتی از کارگاه 
تجاري (انباري و سرویس بهداشتی) بوده که وضع موجود بصورت یکباب مغازه داراي ورودي 

.مجزا از معبر میباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 

محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 1397/07/23 
.فاقد عقب نشینی میباشد

ضمناv فقط از واحد تجاري مذکور بازدید صورت گرفته و اظهار نظر در خصوص باقی موار نیاز 
.به تعرفه ملک توسط مالک و ارائه نقشه وضع موجود میباشد

.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف، تخریب آن ضرر 
و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز و توسعه 
زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 19,796,200(نوزده میلیون و  هفتصد و  

نود و  شش هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.32  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28397 بدوي بلوار  
دیلمان - 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-99-1-0-0 205
9

درخصوص کسري پارکینگ، باستناد گزارش کارشناس شهرداري مورخ 97/11/11،چون 
سایبان جهت تامین پارکینگ احداث شده بود و مورد حکم جریمه واقع گردیده لذا 

کسري پارکینگ منتفی اعالم می گردد.

ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 394 مورخ 
1393/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4  واحد مسکونی با زیربناي کلی  620.26
 مترمربع می باشد  که متعاقب ان داراي اصالح پروانه به شماره 319866 مورخ 1396/12/28

 و بصورت  4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به انضمام انباري زیر شیروانی و با 
مساحت کلی 650.81 مترمربع صادر شده است. که حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت 

:موجود داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث سایبان به مساحت 5.14 مترمربع با عمق 1.65 متر در دو متر حیاط خلوت حد  -1

. شمالی
در صورت تایید سایبان کسري پارکینگ تعلق نمیگیرد ولیکن در صورت عدم تایید  -2

.سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
. بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی به مساحت 4.68 مترمربع -3

.داراي انباري باالي  5 متر در زیر شیروانی به مساحت 6.50 مترمربع می باشد -4
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار اضافه بناي 
همزمانساز ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

4,416,750(چهار میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 22.65  1.5
 

130000  , 1375 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 1/97/28401 تجدید 
نظر

طالقانی   
احساندوس

ت

1-2-10371-32-1-0-0 206
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث اتاق تاسیسات،سرویس بهداشتی و حمام و تبدیل پیلوت به سوئیت، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 14,125,312(چهارده میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار و  

سیصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 57.95  1.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 408 مورخ 
73/12/08 و پایانکار به شماره 18086 مورخ 75/11/25 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2
 واحد مسکونی و بازیربناي 231 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:بر خالف مدلول پروانه و پایانکار صادره داراي اضافه بناي همزمانساز به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.60 مترمربع-1
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.43 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات به سطح 15.38 مترمربع (هر طبقه 7.69 مترمربع) -3
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات به سطح 1.24 مترمربع (هر طبقه  -4

0.62 مترمربع)
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

: همچنین مالک پس از اخذ پایانکار در سال 77 اقدام به
احداث اتاق تاسیسات و سرویس بهداشتی مشاعی در حیاط به سطح 3.28 و 2.33 -5

مترمربع
تبدیل پیلوت به سوئیت در همکف به سطح 47.24 مترمربع-6

احداث حمام اختصاصی منضم به سوئیت در حیاط به سطح 5.10 مترمربع-7
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/04/05 به سطح 4.30 مترمربع در تعریض معبر 6 

.متري واقع گردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار اصالحی جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل 
جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  1.5 به یک برابر آن به پرداخت جریمه به مبلغ  

16250000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 25  1
 

650000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/16 1/97/28402 تجدید 
نظر

پل بوسار خ 
بوسار بن 

بست سوم 
روبروي 

 داروخانه

1-1-10314-53-1-0-0 206
1

در خصوص اعتراض خانم زهره ارکاك نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه رأي 

اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  2.5 به 

2 برابر آن به پرداخت جریمه به مبلغ  132600000(یکصد و  سی و  دو میلیون و  
ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.       

جریمه 102  2
 

650000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه یک 
طبقه با قدمت حدود 9 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1388) و بمساحت عرصه 239/64 متر 

.مربع که بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده است
.توضیح اینکه طبق پالن معماري ارائه شده مساحت اعیان مسکونی 102 متر مربع میباشد

.سطح اشغال 42/56 % و یکواحد کسري پارکینگ دارند
.کل زیربنا خارج از تراکم میباشد (s221) با توجه به کاربري ملک

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 

1397/06/25 بمساحت حدوداv 20/25 متر مربع در تعریض معبر 8 متري حد غرب قرار 
دارد.(اعیان در تعریض نمیباشد.)

.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 37,632,000(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار 

) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 11.2  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/11/23 1/97/28406 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 
شهرك 
  بهشتی

1-1-10374-712-1-0-0 206
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 98,565,600(نود و  هشت میلیون و  پانصد و  شصت و  پنج 
هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 58.67  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/11/23 1/97/28406 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 
شهرك 
  بهشتی

1-1-10374-712-1-0-0 206
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 838,756,800(هشتصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتصد و  

پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 83.21  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یک 
طبقه مازاد(طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,498,795,200(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  
هشت میلیون و  هفتصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 148.69  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 519 مورخ 
1392/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  476.05 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و 
بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 
:نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 21.86مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 61.35 مترمربع ( هر طبقه 20.45 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 132.85مترمربع-
توسعه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث 4 باب انباري ، به سطح 15.84  مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.29 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 8.91 مترمربع (هر طبقه 2.97 مترمربع )
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد که با توجه به احداث طبقه مازاد  -

 . مشمول مابه التفاوت افزایش واحد نمی گردد
با توجه به افزایش درب پارکینگی از یک به دو درب ، یک باب کسري پارکینگ تزاحمی  -

 . دارد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 58.67 مترمربع از  تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
 

*********************************************************
*********************************************************

****************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر اساس آراي 

.صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

206
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 81,782,400(هشتاد و  یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  دو هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.17  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 1/97/28434 بدوي خ معلم -  
حسین آباد 
 کوچه 31

1-2-10696-15-1-0-0 206
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
216046مورخ 97.11.7کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1655000000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 331000000(سیصد و  سی و  یک میلیون ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 20.69  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/16 1/97/28434 بدوي خ معلم -  
حسین آباد 
 کوچه 31

1-2-10696-15-1-0-0 206
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/240 مورخ 1396/12/26 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 538.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و حالیه مالک به استناد نقشه برداري ارائه شده اقدام به تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 1.64 مترمربع - 
تبدیل انباري مسکونی در همکف به یک باب مغازه به سطح 20.69 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.23 مترمربع ( هر طبقه 1.41 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 2.79 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.51 
متر مربع ( هر طبقه 1.17 متر مربع )

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.ضمناً زیر شیروانی به سطح  5.44 مترمربع کاهش یافته است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 7,093,800(هفت میلیون و  نود و  سه هزار و  هشتصد) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.17  1.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28435 بدوي معلم نبش  
میدان 
 سرگل

1-2-10269-54-1-0-0 206
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/23 1/97/28435 بدوي معلم نبش  
میدان 
 سرگل

1-2-10269-54-1-0-0 206
4

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 5,236,400(پنج میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 6.84  4
 

1560000  , 1391
 , 1397

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
200099 مورخ 97.10.17کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی  اضافه بناي تجاري درهمکف بمساحت 37.28مترمربع (باقدمت سال1391) 
وتبدیل 5.26مترمربع پیلوت به تجاري (با قدمت سال1397) را به مبلغ1.539.200.000 

ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 307,840,000(سیصد و  

هفت میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 42.54  0
 

1560000  , 1391
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی بصورت تجاري مسکونی به شماره  
545  مورخ 90/12/28 بصورت  3 طبقه رو پیلوت و یک باب تجاري بسطح 14/75مترمربع و 
بالکن در حد 1/3 برابر موافقت کمیسیون ماده5 و در یک واحد مسکونی با زیر بناي 346/18

 مترمربع صادر گردیده که از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 
.  بوده و پس از آن گواهی عدم خالف صادر شده است

حالیه برابر آخرین نقشه از وضع موجود داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به عدم خالف صادره 
: بشرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز تجاري در همکف بسطح 37.28 مترمربع و تبدیل پیلوت به تجاري  -
 5.26 مترمربع

اضافه بناي همزمانساز در نیم طبقه با لحاظ قرار دادن حفره راه پله دسترسی به بالکن  -
بسطح 6.76 مترمربع و بناي تبدیلی بسطح 0.08 مترمربع (توسعه بالکن تجاري 6.84 

مترمربع )
اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا سوم بسطح 1.2 مترمربع (هر طبقه 0.40 مترمربع ) -

اضافه بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 0.01 مترمربع لیکن بسطح 2.96 مترمربع  -
.  اضافه بناي تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد

با توجه به پرداخت 2 باب کسري پارکینگ مسکونی ، طبق ضوابط قدیم یک باب کسري  -
پارکینگ تجاري دارد  .  مراتب با عنایت به اینکه ملک در قوس میدان سرگل ( تقاطع با 

 عرض بیش از 20 متر ) قرار دارد
. و در دفترچه پارگینگ جزء موارد شرایط پذیرش کسري پارکینگ می باشد

مراتب با توجه به نامه شماره 216672-97/11/08 کمیسیون ماده صد در خصوص توسعه 
 . بالکن تجاري جهت اصالح و  صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

206
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي حبیب کریمی نسبت به راي بدوي شماره 
1/96/5835-19/02/96 صادره از شعبه سه کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که از 

سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970903202900
مورخ 97/09/10ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی مجدد 
به این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون پس از بررسی مجدد پرونده ،درخصوص 

اضافه بناي همکف و طبقات ظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به اوضاع وشرایط 
خاص قضیه ضمن نقض راي بدوي و کاهش متراژ تخلف از 371.05 مترمربع به متراژ 
338.32 مترمربع،به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,273,510,400(دو میلیارد و  
دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  پانصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 338.32  2
 

3360000  , 1392 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/11/23 1/97/28453 رسیدگ
ي 

 مجدد

علی اباد  
نبوت نبوت 

4

1-2-10183-89-1-0-0 206
5

و اما در خصوص مقدار تخلف مربوط به تراکم اعطایی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ،حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 159,936,000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  نهصد و  سی و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 95.2  0.5
 

3360000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات  داراي پروانه ساختمانی به شماره 
214مورخ 1391/5/25 بصورت 5/5 طبقه و در 10واحدمسکونی با زیر بناي 895.48 مترمربع 
صادر گردیده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد اقدام نموده و داراي 

سوابق گزارشی به شرح ذیل در سیستم سرا میباشد که تا کنون منجر به صدور راي 
.نگردیده است

اضافه بنا در همکف به سطح 45.34مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 66.66 مترمربع که از این مقدار بسطح 19.85مترمربع -2
احداث کنسول غیر مجاز در این طبقه می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم به سطح 206.16مترمربع که از این مقدار بسطح 18.92 -3
مترمربع افزایش سطح کنسول می باشد

 احداث 5 باب انباري در زیرشیروانی بسطح 20.16 مترمربع -4

در هنگام صدور پروانه به سطح 95.20 مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7) استفاده نموده  -5
.است

الزم به توضیح است که این گزارش بعدازبازدید از داخل ملک و ارائه اسناد و مدارك و نقشه 
برداري از وضع موجود قابل بررسی دقیق و اصالح میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی 

.تقدیم حضور میگردد
****جهت مختومه نمودن بر اساس راي صادره و اخذ عوارض درامدي

206
5

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سیدرضا خرسندي مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به 

مساحت 11.47مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
269,774,400(دویست و  شصت و  نه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 45.88  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28478 بدوي علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-8-1-0-0 206
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف و اتمام 
دیوارچینی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/372 مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه 

بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 403.22 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 11.47 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 34.41 مترمربع (هر طبقه 11.47 مترمربع)-2
کسري فضاي باز به سطح 9.81 مترمربع

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.......

206
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف، تخریب آن ضرر 
و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 

طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 100,682,400
(یکصد میلیون و  ششصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 59.93  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28484 بدوي سه راه 
فرزانه   

سید عباس 
حسینی

1-1-10245-2-1-0-0 206
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/287 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 813.86 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 4.30 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 16.12 مترمربع ( هر طبقه 4.03 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 6.28 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

32.44 متر مربع ( هر طبقه 8.11 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 3.73 مترمربع -

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.79  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز شده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده و به سطح 15 مترمربع 

.کسري دارد
.ضمناً میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

206
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 453,600,000(چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  ششصد هزار 

) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 60  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28494 تجدید 
نظر

بیستون -   
 طالقانی

1-2-10375-81-1-0-0 206
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراما ملک فوق داراي سوابق گزارش شکایت از سوي همسایه به شرح ذیل می باشد
ساختمان در حال احداث در مرحله اجراي اسکلت داراي پروانه بشماره 97/04/10-1/97/10 

بصورت سه طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی می باشد که برابر وضع موجود داراي 
: مغایرت بشرح ذیل می باشد

 اضافه بناي تقریبی در همکف بسطح حدود 15 مترمربع
 اضافه بناي تقریبی در طبقات اول تا سوم بسطح حدود 45 مترمربع

احداث یک طبقه مازاد بسطح تقریبی 139 مترمربع با توجه به تصاویر پیوست و خاموت 
گذاري ستونهاي انتظار درطبقه 4

در خصوص کسري پارکینگ و کاهش سطح راه پله و اضافه بناي دقیق پس از بازدید از داخل 
 .ملک و ارائه نقشه برداري وضع موجود توسط مالک متعاقبا قابل بررسی خواهد بود

*****************************************************
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي و تجدید نظر ماده صد مبنی بر تخریب بنا می 

.باشد
حالیه با توجه به نامه دیوان عدالت اداري 1398/09/24 مبنی بر نقض راي کمیسیون در 
خصوص تخریب ، درخواست بررسی مجدد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

 . تقدیم می گردد

206
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
11,160,000(یازده میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 36  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28497 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري 
روبروي 

هالل احمر 
خ خانجانی 
کوچه دوم

1-1-10492-93-1-0-0 206
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي خارج 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

26,350,000(بیست و  شش میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 17  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب خانه نسقی نیمه کاره با مصالح بتنی 
که مساحت تقریبی عرصه آن 60 متر و مساحت اعیان آن تا این مرحله در همکف برابر نقشه 
 53 مترمربع  می باشد و در سال 1393 و بدون مجوز احداث شده است . بسطح 17 مترمربع 

مازاد بر تراکم و مابقی بسطح 36 مترمربع  در حد تراکم می باشد و یک باب کسري 
پارکینگ دارد  . به استناد خط پروژه 11 مورخ 1396/11/04 فاقد عقب نشینی می  باشد. 
حالیه تقاضاي مجوز حفاري آب به طول یک متر خاکی و 6 متر آسفالت را دارند . مراتب 

.جهت دستور تقدیم می گردد

206
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
اوضاع وشرایط خاص قضیه ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث موتورخانه و 
سرویس بهداشتی،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15,897,600(پانزده میلیون و  

هشتصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.32  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 1/97/28500 تجدید 
نظر

گلسار- خ  
104 بن 
بست 

 شقایق

1-1-10058-147-1-0-0 207
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 379 مورخ 
1394/12/27 و اصالح پروانه بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی و به انضمام 
زیرشیروانی ( انباري) با زیربناي 556/10 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 

نازك کاري بوده و از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 20.51 مترمربع داراي رأي 
کمیسیون مورخ 1395/12/14 و متعاقب آن پروانه مرحله دوم بشماره 379 مورخ 

.1395/12/28 مترمربع دریافت نموده اند
: همچنین بابت

. کاهش بنا در همکف به مساحت 0.52 مترمربع-1
. اضافه بناي تراکمی از بابت انباري زیر پله به مساحت 0.22 مترمربع -2

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.99 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.99 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.99 مترمربع -5

حذف انباري و راهرو در زیر شیروانی و احداث طبقه مازاد به صورت یک باب اطاق به  -6
. مساحت 35.38 مترمربع

. کاهش مساحت راه پله به بام  بمساحت 4.05 مترمربع-7
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -8
مساحت 3.30 مترمربع .( همکف به مساحت 0.99 مترمربع و طبقات 2.31  مترمربع .(هر 

 طبقه 0.77 مترمربع ))
داراي رأي کمیسیون مورخ 1396/09/28 و متعاقب آن پروانه مرحله سوم بشماره 313603 

.مورخ 1397/05/22 دریافت نموده اند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به احداث موتورخانه بمساحت 7/92 

.متر مربع و سرویس بهداشتی بمساحت 5/4 متر مربع در حیاط مشاعی نموده اند
.مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت بررسی و گزارش بحضور تقدیم میگردد

207
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 650,361,600(ششصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  شصت و  یک هزار و  
ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 96.78  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/11/23 1/97/28501 تجدید 
نظر

حسین آباد  
 دوم پنجم

1-2-10221-1-1-0-0 207
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد(طبقه چهارم) بااعمال  ضریب2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 

به جریمه) جریمه بمبلغ 977,676,000(نهصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  ششصد و  
هفتاد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 116.39  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/23 1/97/28501 تجدید 
نظر

حسین آباد  
 دوم پنجم

1-2-10221-1-1-0-0 207
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/178 مورخ 1396/11/24 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 393 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و اتمام سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 

:به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 18 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 18 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 60.78 مترمربع ( هر طبقه 30.39 مترمربع  -
که از این مقدار به سطح 12.39 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )

احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم ) به سطح 116.39 مترمربع ( که از این مقدار به سطح  -
12.39 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )

.ضمناً زیر شیروانی به سطح 24.46 مترمربع کاهش یافته است 
.رعایت پارکینگ گردیده است

.به سطح 41.13 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد
 .فضاي سبز تاکنون اجرا نگردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید و 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,681,886,400(یک میلیارد و  ششصد 
و  هشتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 157.48  3
 

3560000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/18 1/97/28512 بدوي گلسار-  
انتهاي 

خیابان 182
-  سمت 
  راست

1-1-10415-13-1-0-0 207
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان در مرحله سفت کاري  که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 449 مورخ 1392/12/28 و اصالح پروانه مورخ 1393/10/21به 

صورت 5.5 طبقه با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم در 4 واحد مسکونی  با زیر بناي کلی  
826.28 مترمربع  صادر گردیده است که از بابت اضافه بنا در همکف  در مرحله فونداسیون 
به مساحت 17.56 مترمربع داراي آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه و متعاقب 
.آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 324095 مورخ 1396/12/26 می باشد

حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه 
:التفاوت بناي مازاد بر تراکم در طبقات و به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  16.49 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 16.49 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 16.49 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.49 مترمربع-4
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 76.05 مترمربع که از این مقدار به مساحت 59.56 -5

.مترمربع به دلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
. بناي مازاد برتراکم در زیرشیروانی به مساحت 1.61 مترمربع -6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7
در همکف و طبقات به مساحت  13.86 مترمربع . ( همکف به مساحت 3.27 مترمربع و 

طبقات به مساحت 10.59 مترمربع .( طبقات اول تا چهار م هر طبقه 2.20 مترمربع و طبقه 
(. پنجم 1.79 مترمربع

.طبقه چهارم و پنجم بصورت دوبلکسی و در یک واحد مسکونی می باشد
.درب سواره رو فعال نصب نشده است ولیکن رعایت پارکینگ می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

207
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي جعفر آژنگ موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 20.77

مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 

شماره 221788-97.11.15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 137،082،000ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 27,416,400(بیست و  هفت میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید. در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 
قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

جریمه 20.77  0
 

219375  , 1383 احداث مغازه بدون مجوز 1397/11/30 1/97/28513 بدوي پستک -  
بعد از پل 
پستک - 

قبل از 
کوچه 25 - 

جنب 
 طباخی

1-1-10182-333-1-0-0 207
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدناگ یک قطعه 
زمین محصور به مسساحت 137.35 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب مغازه بدون 
مجوز به مساحت 20.77 مترمربع و زمین محصور و فاقد اعیان پشت آن در محل موجود می 

باشد که ازبابت مغاره داراي سوابق برداختی و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت 
.جریمه می باشد

.قدمت مغازه با توجه به فیش برق سال 1383 می باشد
 حد جنوب طبق سند مالکیت به نهر عمومی منتهی می گردد

به استناد نامه شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن به شماره 24/97/904/19004 مورخ 
1397/09/20  : یک رشته مجراي آبی در حد جنوب زمین تعرفه شده وجود دارد که به 
استناد نامه به شماره 1513 مورخ 97/09/20 ، مجراي آبی مورد نظر سنتی ، عمومی و به 

.لحاظ آبیاري غیر فعال و فاقد حریم می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/09/26 به مساحت 7.23 مترمربع از محدوده ثبتی در 
.تعریض خیابان 24 متري اصالحی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمد خرم دل مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 
22.64 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت 5.32 مترمربع و در 

طبقات هر یک به مساحت 5.55 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 567,151,200(پانصد و  شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 112.53  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28526 بدوي علی آباد -  
خ بعثت  ك 

11

1-2-10177-17-1-0-0 207
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/262 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 452.87 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 22.64 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 67.92 مترمربع ( هر طبقه 22.64 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 5.32 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 16.65 متر مربع ( هر طبقه 

5.55 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 33.43 مترمربع کاهش یافته است 

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح حدود 25 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح حدود 10 مترمربع 

.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,489,017,600(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  نه میلیون و  

هفده هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 147.72  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28527 بدوي گلسار خ  
122- کوچه 

  بهار

1-1-10108-22-1-0-0 207
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
231,420,000(دویست و  سی و  یک میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 137.75  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/18 1/97/28527 بدوي گلسار خ  
122- کوچه 

  بهار

1-1-10108-22-1-0-0 207
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 319 مورخ 1393/12/21 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی 
با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم  با زیر بناي کل 1108.26 مترمربع صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.22 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 84.88 مترمربع ( هر طبقه 21.22  -

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 44.86 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 23.64  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
توسعه زیر شیروانی به سطح 7.76 مترمربع -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 137.75 متر مربع ( تبصره 7) -
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علیرضا ارجمندي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 
22.67 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 533,198,400(پانصد و  
سی و  سه میلیون و  یکصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 90.68  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/12 1/97/28529 بدوي بلوار معلم  
- ده متري 

طالقانی 
سوم - بن 
بست دوم

1-2-10019-33-1-0-0 207
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/353 مورخ 1396/12/28بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 544.8 مترمربع صادر شده 
.است

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به   
: شرح زیر می باشد

      . اضافه بنا در همکف به مساحت  22.67 مترمربع -1
 . اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.67 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.67 مترمربع-3
. .  اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.67 مترمربع -4

احداث طبقه مازاد (طبقه چهارم)  که با طبقه تحتانی ( طبقه سوم ) بصورت دوبلکسی و -5
در یک واحد مسکونی به  سطح 147.22 متر مربع که از این مقدار به سطح  48.59 متر مربع 

.آن تراس غیر مسقف می باشد
.پارکینگ هاي 1 و 2 بصورت تزاحمی و به یک واحد تعلق می گیرد

با توجه به اینکه واحد طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکس و مساحت آن بیشتر از 180 
 مترمربع می باشد دو واحد پارکینگ با تزاحم به آن تعلق می گیرد

به مساحت 15 مترمربع در هر طبقه (  همکف و طبقات )  عرض دو متر حیاط خلوت حد 
.شمالی رعایت نشده است

.کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا در زمان پایانکار و پس از نما سازي قابل بررسی می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد 

207
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به کاربري ملک و قدمت بنا ( سال ساخت 1367) 
ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین 

سرقفلی بناي تجاري طی نظریه شماره 221604 مورخ 97/11/14 به مبلغ 150/000/000 
ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 18/36 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک 
پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 30,000,000(سی 

میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص 
عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 18.36  0
 

55000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1397/11/30 1/97/28533 بدوي خمسه بازار 
فلکه نبوت 

روبروي 
 آرامگاه

1-1-10358-69-1-0-0 207
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه فاقد مجوز داراي فروشنامه عادي و برابر نقشه 
معماري ارائه شده به سطح 18.36 مترمربع که فاقد بالکن و تابلو با پوشش 100% زمین می 
باشد. اسکلت مغازه آجري و قدمت آن حدود 30 سال می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 
مورخ 1397/08/19 به سطح 7.20 مترمربع در تعریض می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه 

.کمیسیون ماده صد مورخ 1397/05/13 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلفات ، تخریب آن 
ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 12,381,600(دوازده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.37  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28541 بدوي جنب   
پاساژ 
فاتحی 

کوچه ارباب 
محسن

1-2-10001-167-1-0-0 207
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
مرحله اول به شماره  134 مورخ  96/9/13 با زیر بناي کل  530.95 مترمربع در 3.5 طبقه با 
انبار زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. در مرحله اجراي ستون همکف  
بدون خالف پروانه مرحله دوم دریافت نموده است. عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف بسطح 1.72 متر مربع -1

افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 0.06 متر مربع -2
توسعه زیر شیروانی بسطح 5.06 متر مربع -3

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول الی سوم  -4
جمعاً بسطح 2.25 متر مربع
.رعایت پارکینگ می گردد

 .فضاي سبز و فضاي باز رعایت شده است
.ضمناً میزان تخلفات کمتر از 5 درصد زیربناي مجاز پروانه می باشد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

207
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 32,500,000(سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/23 1/97/28549 تجدید 
نظر

گلسار  
بلوارتوحید 
زمینهاي 
خداخواه

1-1-10166-59-1-0-0 207
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي بدوي  با اعمال همان ضریب قبلی 
(ضریب 2) عینا تایید اما باستناد نظریه کارشناسی شماره 196534 مورخ 1397.10.11

سال وقوع تخلف ، به سال 1389 اصالح و جریمه  بملغ 26,182,000(بیست و  شش 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال  صادر میگردد .

جریمه 10.07  2
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 285 مورخ 88/10/08 
بصورت 4/5 طبقه صادر که جهت اضافه بنا و احداث یک طبقه مازاد داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درحال بهره 
برداریست وحالیه تقاضاي صدور پایان کار را دارند. گواهی استاندارد آسانسور و سازمان 
آتش نشانی ارائه نشده است . سبد زباله نصب نشده است.استخر تکمیل می باشد.داراي 

رمپ با ارتفاع حدود 40 سانتی متر در کوچه که در صورت عدم تخریب ، ملک فاقد پارکینگ 
می باشد .برابر نقشه برداري که به تایید نظام مهندسی رسیده است داراي مابه التفاوت بناي 
همزمانساز در زیرزمین و همکف بسطح 1/20مترمربع و احداث راه پله تا بام با اسکلت فلزي 
بسطح 8/87مترمربع می باشد و برابر ضوابط پروانه در صورت تایید رمپ یک واحد کسري 

پارکینگ دارد . زیرزمین داراي انباري و اتاق ورزش و همکف شامل استخرو سه باب 
. پارکینگ می باشد

. برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري به پیوست سال وقوع تخلف  به 1389 تغییر یافت
 . طی بازدید مجدد مالک راسا نسبت به اصالح رمپ اقدام نموده است

تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت بروزرسانی گزارش و اقدام مقتضی تقدیم 
.میگردد

207
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به یکباب 
مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 

خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 

و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 225836 مورخ 97/11/23 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 161.010.000 ریال تعیین و براورد نموده است 

که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 32,202,000(سی و  دو میلیون و  
دویست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.89  0
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/28555 بدوي حسین آّباد  
یازدهم 

ساختمان 
سید

1-2-10690-7-1-3-0 208
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکواحد آپارتمان در طبقه سوم بانضمام 
پارکینگ و انباري فاقد پروانه و داراي پایانکار شماره 1/33/12415 مورخ 1389/04/22 از 

.شهرداري میباشد
توضیح اینکه قبل از پایانکار بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري بمساحت 

19/47 متر مربع داراي رأي تجدید نظر مورخ 1389/03/09 مبنی بر اعاده به وضع سابق بوده 
و

پس از پایانکار بصورت انباري مسکونی (قطعه هفتم) بمساحت 17/89 متر مربع تفکیک 
.گردیده است

حالیه مالک مجدداv اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه فاقد بالکن (با قدمت  
.سال 89) بمساحت 17/89 متر مربع با راه ورودي از معبر و درب کرکره اي نموده اند

.همچنین داراي سایبان (اسکلت فلزي) در حیاط مشاعی بمساحت 12 متر مربع میباشند
.ضمناv کل ساختمان بصورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی میباشند

.حالیه متقاضی درخواست تبدیل انباري مذکور (مسکونی) به مغازه را دارند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده سربندي سایبان مذکور برچیده شده است *******

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

208
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 30,358,125(سی میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت 
هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.75
 

346950  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/04 1/97/28558 بدوي گلسار-  
بلوار گیالن 
ابتداي خ 

171 

1-1-10124-11-1-0-0 208
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 6,994,512(شش میلیون و  نهصد و  نود و  چهار هزار و  پانصد و  
دوازده) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمنا در خصوص جداسازي 

صورت گرفته با چوب در قسمت پارکینگ راي به اعاده به حالت قبل صادر می گردد . 

جریمه 6.18  3
 

346950  , 1383
 , 1385

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 476 مورخ 
82/06/12 و گواهی پایانکار به شماره 80176 مورخ 90/02/28  به صورت 4 طبقه بر روي 

 ،پیلوت در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1227.10 مترمربع میباشد
نظر به اینکه شهرداري منطقه یک مورخ 90/02/28 ضمن تایید 3 واحد پارکینگ اقدام به 
صدور پایانکار نموده است (شایان ذکر است براي 8 واحد مسکونی نیاز به تامین 6 واحد 

پارکینگ میباشد) و به تبعیت از پایانکار صادره مورخ 90/12/13 نقل و انتقال صورت گرفته 
است و به مالک جدید منتقل گردیده است، مع الوصف با ارائه نقشه برداري اصالحی از سوي 
مالک جدید جهت ارائه به اداره ثبت مشاهده گردید ضمن تایید 4 واحد پارکینگ داراي دو 

:واحد کسري پارکینگ و اضافه بناي همزمانساز به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 4.14 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 0.96مترمربع (هر طبقه 0.24 مترمربع)-2
 اضافه بنا درراه پله به بام به سطح 1.08 مترمربع -3

برابر نظر معاونت شهرسازي و معماري vبا توجه به اینکه پایانکار صادر شده و اشتباه صورت 
گرفته از سوي شهرداري بر اساس ضوابط سال پایانکار، تعداد پارکینگ مورد تایید و در 
صورتی که کسري پارکینگ دارند.از طریق کمیسیون ماده 100 پیگیري و پس از رعایت 

".مقررات نسبت به اصالح پایانکار اقدام فرمایید
مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار اصالحی جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

ne.تقدیم میگردد

208
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,377,800,000(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  

هشتصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 185.36  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 1/97/28559 بدوي قلی  
پورجنب 

پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

 فرعی3

1-2-10488-32-1-0-0 208
2

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 1,311,107(یک میلیون و  سیصد و  یازده هزار و  یکصد و  
هفت) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/07 1/97/28559 بدوي قلی  
پورجنب 

پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

1-2-10488-32-1-0-0 208
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/80 مورخ 1397/05/14 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 419/95 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 35/55 متر مربع-1
تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد مسکونی (سوئیت) بمساحت 59/82 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 71/10 متر مربع (هر طبقه 35/55 متر مربع)-3
احداث 2 واحد انباري در زیرشیروانی بمساحت 9/79 متر مربع بصورت تبدیل راه پله به -4

انباري
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/22 متر مربع و طبقات -5

بمساحت 6/88 متر مربع (هر طبقه 3/44 متر مربع)
توضیح اینکه وضع موجود فاقد آسانسور بوده ولی در نقشه هاي زمان پروانه آسانسور لحاظ 

.گردیده است
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-6

تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-7
همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 

.دارند
ضمناv فاصله بین پارکینگ هاي شماره 2 و 3 با انباري هاي شماره 2 و 3 کمتر از 0/5 متر 

.میباشد
بمساحت 63/79 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -8

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 534,643,200(پانصد و  سی و  چهار میلیون و  ششصد و  

چهل و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 106.08  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28560 بدوي دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-228-1-0-0 208
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 36,674,400(سی و  شش میلیون و  
ششصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.83  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و اسکلت و سقف 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 164 مورخ 96/10/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 603.87 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
:شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 13.18 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.76 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 63.27 مترمربع (هر طبقه 21.09 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 24.87  -4

مترمربع (هر طبقه 8.29 مترمربع)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 12.20 مترمربع -5

به سطح 9.63 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -6
در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله بام به سطح 29.82 مترمربع
 افزایش واحدها از 4 به 6 واحد مسکونی 

داراي کسري فضاي باز به سطح 54.77 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 32.5 مترمربع 
.میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

208
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 
پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 908,258,400(نهصد و  هشت 
میلیون و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 120.14  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/28565 بدوي خیابان  
شهید 

رجایی  49
-بن بست 

دوم

1-2-10234-290-1-0-0 208
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و اسکلت و سقف 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/34مورخ 97/04/26 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 472.20 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 26.54 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 79.62 مترمربع (هر طبقه 26.54 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 10.83  -4
مترمربع (هر طبقه 3.61 مترمربع)

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 33.28 مترمربع
داراي کسري فضاي باز به سطح 34.70 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 3 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

از بابت موارد فوق داراي سوابق گزارش می باشد. مراتب با توجه به درخواست گواهی  ****
.عدم خالف جهت دستور تقدیم می گردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

208
4
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در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي محمود رضاپور، پس از مالحظه جامع 
محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و 

توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع 
امر به کارشناسان رسمی دادگستري جهت بررسی اصول سه گانه شهرسازي، فنی و 

بهداشتی، قرار ارجاع امر کارشناسی صادر  و  پس از وصول نظریه مزبور به شماره 
229662 مورخ 97.11.28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 
فنی و بهداشتی و با عنایت به اینکه در ارتباط با شکایت مالک ساختمان روبه رو در 

خصوص اشرافیت برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستري به شماره مذکور، احداث 
طبقه ششم تاثیري درکمیت یا کیفیت اشرافیت نسبت به ساختمان هاي رو به رو 

ندارد، بدین ترتیب اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض رأي تجدیدنظر به شمارة 
صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در همکف به مساحت 
84.98 مترمربع،  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 84.98 مترمربع( که از این مقدار، 

34.78 مترمربع تراس غیر مسقف می باشد. )، اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 
50.2 مترمربع، اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت48.33 مترمربع، اضافه بنا در طبقه 
چهارم به مساحت 50.2 مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 73.8 مترمربع 

که از این مقدار 23.6 مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد، اضافه 
بناي زیرشیروانی به مساحت 62.27 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف 

به مساحت 2.21 مترمربع و 2.68 مترمربع در طبقات اول تا پنجم، به مبلغ 
3,951,108,000(سه میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  هشت هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد. رأي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 470.37  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 1/97/28590 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار 
  خ175

1-1-10124-167-1-0-0 208
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با توجه به مراتب فوق در خصوص طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ2,477,160,000(دو میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  
شصت هزار )  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 245.75  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به اینکه در این خصوص قبالً گزارشی از سوي شهرداري نشده و کمیسیون 
هاي بدوي و تجدیدنظر اظهار نظر ماهیتی ننموده اند، لذا در این مرحله کمیسیون با 

تکلیفی مواجه نمی باشد ضرورت دارد در قالب پرونده بدوي  به کمیسیون ارسال 
گردد.

ردتخلف 30.02  0
 

960000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 241,315,200(دویست و  چهل و  

یک میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 143.64  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 149مورخ 93/08/21
به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1190 مترمربع می باشد 
که از بابت افزایش بنا برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و بدون 
رعایت عقب سازي در حد اجراي اسکلت (سقف طبقه 5) ضمن دیوارچینی طبقات اول و دوم 

و فاقد سربندي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل بوده که با توجه به داشتن شاکی 
:پرونده ، منجر به صدور راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب شده است

اضافه بنا در همکف به سطح 84.98 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 84.98 مترمربع که از این مقدار بسطح 34.78 مترمربع  -

.بصورت تراس می باشد
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 50.20 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 48.33 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 50.20 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 73.80 مترمربع که از این مقدار بسطح 23.60مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 245.75 مترمربع -
 توسعه بنا در زیرشیروانی  بسطح 62.27 مترمربع -

با توجه به عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 30.02 مترمربع مازاد بر  -
. تراکم دارند

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.21 مترمربع و در  -
--مجموع طبقات بسطح (2.68*5) 13.40مترمربع --(اضافه بناي تراکمی)

با توجه به احداث طبقه مازاد و  افزایش مساحت واحد ها نیاز به تامین پارکینگ دوبل می  -
.باشد که 6 باب پارکینگ دوبل طبق نقشه تامین گردیده است

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 143.64 مترمربع از خارج تراکم   -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

.اجراي درب پارکینگ طبق ضوابط جاري و برابر نقشه هاي ارائه شده الزامیست -*-
 . اجراي ضوابط آتش نشانی الزامیست -*-

حالیه با توجه به درخواست شاکی و در جواب به نامه شعبه 4 دادسراي عمومی و انقالب 
رشت اعالم می دارد در تاریخ 94/02/16 برابر اخطاریه شهرداري به جهت اضافه بناي 

برخالف مدلول پروانه ، دستور توقف عملیات ساختمانی به مالک ابالغ گردیده است و برابر 
نامه مسئول ناحیه یک منطقه یک در تاریخ هاي 94/4/17- 94/4/22-94/5/1و صورتجلسه 
94/4/4 به جهت جلوگیري از ادامه کار در محل حاضر شده اند و مالک بدون توجه به عوامل 

208
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شهرداري کماکان به ادامه کار مشغول می باشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2به 

ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 759,948,000(هفتصد و  پنجاه و  نه میلیون و  نهصد و  
چهل و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 180.94  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28596 تجدید 
نظر

سه راه 
گالیل- خ 

استاد معین 
پستک - 

کوچه نبوت 
34 

1-1-10402-805-1-0-0 208
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه روستایی به شماره 
94/8029/1/1/5336مورخ 94/10/14به صورت  4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی 

کالً با زیر بناي 945 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي اسکلت و در حال سربندي 
داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که با توجه به عدم پیگیري مالک تا کنون به 

: کمیسیون ماده صد ارسال نشده است
اضافه بنا در همکف به سطح 26.85 مترمربع - 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 107.40 مترمربع ( هر طبقه 26.85  -
مترمربع )

اضافه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث انباري بسطح 38.34 مترمربع ضمنا بسطح  -
8.35مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیر شیروانی 

. دارند
با توجه به اینکه پروانه بصورت روستایی صادر گردیده جهت تعیین عرض معبر و میزان 

عقب نشینی احتمالی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک روي آن می باشد .درخواست  
 .مجوز حفاري آب بطول 5 متر خاکی را دارند

*********************************************************
*****************************************************

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداریست و  مغایرتی 
مشاهده نشد . الزم به ذکر است که راه دسترسی به زیرشیروانی با توجه به احداث انباري ها 
فقط از یک طرف مقدور می باشد متقاضی بدون مجوز از شهرداري ، حفاري را انجام داده و 
در محل روي آن آسفالت گردیده است . برابر نامه شماره 97/10/11-97/8029/1/1/5181 

بخشداري مرکزي رشت اصالت پروانه مذکور (بشماره 94/8029/1/1/5336مورخ 94/10/14 با 
زیر بناي 945 مترمربع  ) مورد گواهی قرار گرفته است . باستناد خط پروژه 97/02/01-11 

ملک مذکور فاقد عقب نشینی در شوارع 6 و 8 متري می باشد . مراتب جهت صدور هرگونه 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

441,000,000(چهارصد و  چهل و  یک میلیون ) ریال تایید می نماید.

جریمه 131.25  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28598 تجدید 
نظر

استادسرا 
پشت بازار 

روز ك 
 نوري

1-2-10328-12-1-0-0 208
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/340 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 735/05 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات ساختمانی در حد اجراي آجرچینی میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

کاهش بنا در همکف بمساحت 1/06 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 32/07 متر مربع (هر طبقه 10/69 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 61/09 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 6/55 متر مربع-4

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/97 متر مربع و -5
طبقات بمساحت 29/12 متر مربع (هر طبقه 7/28 متر مربع)

توضیح اینکه تا این مرحله فضاي سبز اجرا نگردیده و بمساحت 11/31 متر مربع کسري حد 
.نصاب فضاي باز دارند

.کسري پارکینگ ندارند
الزم به ذکر است که طبق پالن ارائه شده داراي 2 درب سواره رو به عرض 3 و 4 متر 

(مجموعاv 7 متر) که در نقشه اي زمان پروانه نیز داراي 2 درب مجموعاv به عرض 7 متر لحاظ 
.گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

******* 
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد.(بروزرسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همزمانساز 
، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 3,159,200(سه 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 7.18  2
 

220000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/28600 تجدید 
نظر

معلم نبش  
15 متر 
 طالقانی

1-2-10259-59-1-0-0 208
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص توسعه بناي تجاري ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 17,419,050(هفده 

میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 19.55  3
 

297000  , 1380 توسعه بناي تجاري

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 495,000,000

(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تبدیل مسکونی به 
تجاري با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 204763 مورخ 

97/10/23 ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
1,259,650,000(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار 

) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 129.59  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی به صورت 2 طبقه روي پیلوت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 486 مورخ 77/12/05 و پایانکار به شماره 7972 مورخ 79/04/15 در 

یک واحد مسکونی میباشد. از بابت احداث یک باب مغازه به سطح 16.5 مترمربع داراي راي 
تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 16929مورخ 87/09/07 و پرونده مختومه و از بابت 
سالن مزون عروس در محوطه به سطح 33 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 

شماره 1692مورخ 81/03/05 و پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی 
میباشد، حالیه مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل واحد مسکونی به سالن آرایش بانوان نموده 

:و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 3.45 مترمربع -با قدمت سال 79 -

اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 2.30 مترمربع -با قدمت سال 79 -
اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم به سطح 1.43 مترمربع -با قدمت سال 79-

توسعه بناي تجاري (سالن مزون عروس) در همکف به سطح 19.55 مترمربع -باقدمت سال  -
80

تبدیل طبقه اول به سطح 56.36 مترمربع، طبقه دوم به سطح 61.23 مترمربع و  -
زیرشیروانی به سطح 12 مترمربع به یک واحد تجاري تحت عنوان سالن آرایش بانوان 

-باقدمت سال 96
واحد کسري پارکینگ تجاري -باقدمت سال 96 3 -

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 215714 مورخ 96/10/25 جهت صدور 
.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

208
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

1,173,900,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد هزار ) ریال تایید 
می نماید.

جریمه 139.75  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28601 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار نماز 

کوچه 
میخک- بن 
بست نعمت 

جو

1-1-10188-61-1-0-0 208
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
16,833,600(شانزده میلیون و  هشتصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 10.02  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28601 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار نماز 

کوچه 
میخک- بن 
بست نعمت 

جو

1-1-10188-61-1-0-0 208
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/190 مورخ 1396/12/05 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 833.16 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 12.27 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 91.52 مترمربع ( هر طبقه 22.88 مترمربع ) -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 8.40 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

27.56 متر مربع ( هر طبقه 6.89 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 0.55 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی جمعاً به سطح 10.02  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی فضاي سبز داراي کسري حد نصاب به سطح 19.78 

 .مترمربع می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص افزایش تعدادواحد 

منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي  عیناً تایید میگردد .
ردتخلف 57.4  0

 
3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/12/18 1/97/28602 تجدید 

نظر
گلسار جاده 
پستک  بن 

بست

1-1-10180-24-1-0-0 209
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص تراکم اعطایی منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید 

ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 620,642,400(ششصد و  بیست میلیون و 
 ششصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 369.43  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28602 تجدید 
نظر

گلسار جاده 
پستک  بن 

بست

1-1-10180-24-1-0-0 209
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 2,189,628,000(دو میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  

ششصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 260.67  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 493 مورخ 1394/12/27 به صورت 5.5 طبقه در 9 واحد مسکونی 

با رعایت عقب اسزي در طبقه پنجم با زیر بناي کل 1157.03مترمربع  صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سقف طبقه پنجم  بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و 

:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 33.52 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 144.8 مترمربع ( هر طبقه 36.2 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 63.7 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 27.5 مترمربع  -
به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.8 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم هر کدام به سطح 
3.56 متر مربع و طبقه پنجم به سطح 2.61 مترمربع (جمع کل طبقات 16.85 متر مربع )
.افزالش تعداد واحدها از 9 به 10 که با توجه به ضوابط جاري رعایت پارکینگ می گردد -

الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقه پنجم از 1 به 2 افزایش یافته، ***
مساحت واحد کوچکتر به سطح 93.60 مترمربع بوده و مقدار 36.20 مترمربع اضافه بناي هر 

طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 57.40 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم 
***تحلیل لحاظ می گردد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 369.43 متر مربع ( تبصره 7) -
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/11/07 به سطح 14.78 مترمربع رعایت عقب  **

نشینی نگردیده است که از این مقدار به سطح 3.16 مترمربع از عرصه و به سطح 11.62 
**مترمربع از اعیان می باشد که به صورت اضافه بنا در همکف و طبقات لحاظ گردیده است
در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 1396/12/12 الزم به توضیح است میزان  ***

*** عقب نشینی اعالم شده منطبق بر زمان صدور پروانه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

209
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
319,154,000(سیصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 35.86  2.5
 

3560000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/18 1/97/28605 تجدید 
نظر

گلسار خ78
  

1-1-10046-46-1-0-0 209
1

درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر 9.59  0
 

3560000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 32 مورخ 1396/05/11 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/39 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و در مرحله اتمام 
.فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 315873 دریافت نموده اند

:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/76 متر مربع-1

توضیح اینکه در همکف اتاق تأسیسات در حیاط (2 متر حیاط خلوت حد شمال) بمساحت 
.9/59 متر مربع احداث گردیده در حالی که زیربنا در همکف کاهش یافته است

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/38 متر مربع (هر طبقه 4/46 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/01 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/40 متر مربع و در -4
طبقات 19/08 متر مربع (هر طبقه 6/36 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 525,100,800(پانصد و  بیست و  پنج 

میلیون و  یکصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.14  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28606 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 

گلباغ نماز    
کوچه 

ولیعصر 2 
جنب 

ساختمان 
صدف

1-1-10241-58-1-0-0 209
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,177,545,600(یک میلیارد و  

یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام 

مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات 
اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 116.82  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه احداث بنا مرحله اول به شماره 79 
مورخ 1395/10/04به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 477.42 مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون از بابت 
افزایش بنا در همکف بسطح 9.35 مترمربع داراي راي بدوي مورخ 95/12/11 کمیسیون ماده 

صد بوده که پس از آن پروانه مرحله دوم اخذ گردید. در حال حاضر عملیات ساختمانی به 
:اتمام رسیده است. به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در همکف به سطح 0.71 متر مربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ)

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 49.44 مترمربع ( هر  -2
طبقه 16.48متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 116.82 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 5.64 متر مربع و در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح 
22.35 متر مربع ( هر طبقه 7.45 متر مربع )

.داراي کسري فضاي باز بسطح 40.34 متر مربع بوده و رعایت فضاي سبز نگردیده است -5
ضمناً مساحت زیر شیروانی بسطح  14.66 متر مربع کاهش یافته است. رعایت پارکینگ 

.گردیده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل دوباب مغازه به 
چهارباب، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 

و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه تکمیلی شماره 243559 مورخ 
97/12/13 مابه التفاوت ارزش سرقفلی تبدیل دوباب به چهارباب مغازه موصوف را به 

مبلغ 1.021.620.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 204,324,000(دویست و  چهار میلیون و  سیصد و  بیست و  
چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 92.79 3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/14 1/97/28624 بدوي استادسرا  
خ 

مهرشریف 
نبش ك 17

 شهریور

1-2-10013-28-1-0-0 209
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/27 مورخ 97/4/25  بصورت احداث 2 باب مغازه با پوشش صد در صد با زیربناي 

92.79 متر مربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که بر اساس نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

تبدیل 2 باب مغازه به 4 باب مغازه -1
واحد کسري پارکینگ تجاري جهت دو باب مغازه جدید 2 -2

.درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
بازگشت به نامه شماره 220559 مورخ 97/11/13 دبیرخانه کمیسیون ماده صد  با توجه  ***
به عکس هاي پیوستی و نقشه ارائه شده و بازدید از محل  تعداد 4 باب مغازه در محل مورد 

.تایید می باشد
.طی بازدید مجدد مشاهده گردید که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی  و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/07 1/97/28632 بدوي میدان  
سرگل  

جنب علم و 
 صنعت

1-2-10160-11-1-0-0 209
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 200  1.5
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص توسعه بناي در زیرزمین  بمساحت 31.97مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ 
تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده 

ومنتفی میباشد.

ردتخلف 31.97 3360000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

در خصوص 78.59 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 78.59  2
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
192135 مورخ97.10.6کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7560350000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,512,070,000(یک میلیارد و  پانصد و  دوازده میلیون و  هفتاد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 343.32  0
 

3360000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

2,673,187,200(دو میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  سه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  
هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 400.71  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 248.43 مترمربع با ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 417,362,400
(چهارصد و  هفده میلیون و  سیصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 248.43  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي راي کمیسیون ماده 
پنج مورخ 91/06/23 و پروانه ساختمانی به شماره 640 مورخ 91/12/28 و پروانه اصالحی 

مورخ 92/03/01 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و 4 طبقه بر روي یک باب مغازه در 4 واحد 
مسکونی و بازیربناي 1089/49 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

:داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درزیرزمین به سطح 31.97 مترمربع -1

حذف باالبر از زیرزمین و تبدیل آن به واحد تجاري منضم به مغازه همکف به سطح  -2
184.84 مترمربع

کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در زیرزمین به سطح 8.39 مترمربع-3
ایجاد نورگیر زیرزمین در کف پیاده رو به سطح 1 مترمربع-4

مسدود نمودن راه پله مشاعی منتهی به زیرزمین و حذف درب ضد حریق در زیرزمین -5
 اضافه بنا درهمکف به سطح 31.97 مترمربع -6

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.29 مترمربع  -7
توسعه بناي تجاري به سطح 18.35 مترمربع در همکف -8

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 39.92 مترمربع-9
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 8.03 مترمربع -10
حذف واحد مسکونی در طبقه اول و توسعه بالکن تجاري به سطح 140.13 مترمربع -11

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 46.49 مترمربع که از این مقدار به سطح 14.52 مترمربع -12
به صورت کنسول به سمت شارع میباشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه دوم تا پنجم به سطح 10.68 -13
مترمربع (هر طبقه 2.67 مترمربع)

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 46.49 مترمربع که از این مقدار به سطح 14.52 مترمربع -14
به صورت کنسول به سمت شارع میباشد

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 70.29 مترمربع که از این مقدار به سطح 14.52 -15
مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع و 23.80 مترمربع عدم رعایت عقب سازي میباشد

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 94.09 مترمربع که از این مقدار به سطح 14.52 -16
مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع و 47.60 مترمربع عدم رعایت عقب سازي میباشد
احداث اتاق به سطح 32.99 مترمربع و سرویس بهداشتی به سطح 4.08 مترمربع در بام  -17

مسطح
افزایش واحدهاي مسکونی از 4 به 8 واحد که مابه التفاوت ناشی از تبدیل آن 78.59 -18

.مترمربع میباشد
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.داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 8 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -19
داراي مازاد بر تراکم به سطح 248.43 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به -20

سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 
.محسوب میگردد

--------------------------
تاکنون طبقه آخر به یک واحد مسکونی تبدیل نگردیده است.برابر درخواست به شماره 

107449 مورخ 97/06/05 مالک اظهار میدارد تا پایان کارهاي اداري این پروژه طبقه آخر را 
.تبدیل به یک واحد می نماید

مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 101673 مورخ 1397 جهت صدور 
.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

---------------
صرفا جهت تکمیل عوارض درآمدي

درخصوص توسعه بناي مسکونی بمساحت 147.27مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ 
تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده 

ومنتفی میباشد.

ردتخلف 147.27  0
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28633 بدوي فلکه  
سرگل - 

نبش کوچه 
17 

1-2-10269-17-1-0-0 209
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با توجه به محتویات پرونده ، مشارالیه را از بابت توسعه بنا در زیرشیروانی با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  153,888,000(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  

هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.9  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
227818 مورخ 97.11.25کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 52025830000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 10,405,166,000(ده میلیارد و  چهارصد و  پنج میلیون و  

یکصد و  شصت و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 761.63  0
 

3360000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,386,000,000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  شش میلیون 

) ریال صادر مینماید.

جریمه 275  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام اسکت و سربندي  که داراي پروانه 
تجاري- مسکونی مرحله اول  به شماره 83 مورخ 1396/07/13 و به صورت 2 طبقه مسکونی 
در یک واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 129.88 مترمربع و به مساحت کلی 
625.50 مترمربع صادر شده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:به شرح زیر می باشد
بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 94.90 مترمربع  که از این مقدار به مساحت   -1

.10.70 مترمربع بصورت اجراء رواق در حد غربی و مشرف به خیابان اصلی می باشد
تبدیل یک باب مغازه به دوباب مغازه به مساحت 129.14 مترمربع که نسبت به یکباب -2

مغازه موجود در نقشه هاي اولیه زمان پروانه به مساحت ( 129.88 مترمربع ) داراي کاهش 
.سطح به مساحت 0.74 مترمربع می باشد

احداث 3 باب مغازه دیگر بصورت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 158.06 مترمربع  -3
که با احتساب کاهش سطح مغازه اولیه داراي مابه التفاوت به مساحت 157.32 مترمربع می 

.باشد
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 52.37 مترمربع -4

. تبدیل طبقه اول از مسکونی به تجاري به مساحت 251.47 مترمربع -5
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 22.60 مترمربع -6

. تبدیل طبقه دوم از مسکونی به تجاري به مساحت 176.50 مترمربع -7
. بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی ( راه پله و آسانسور آخر )به مساحت 22.90 مترمربع-8

. تبدیل راه پله و آسانسور آخر از مسکونی به تجاري به مساحت 47.20 مترمربع -9
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه حالیه داراي  -10

.11 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي و با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 33,412,500(سی و  سه میلیون و  
چهارصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی 

مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 
گیرد.

جریمه 50  1.5
 

445500  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/04 1/97/28634 تجدید 
نظر

شهرك  
بهشتی 

چهارراه کوه 
  یخ

1-1-10396-468-1-0-0 209
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، و ضمن نقض راي بدوي  و به 
موجب نظریه شماره 223995 مورخ 97.11.17کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را با محوطه تجاري به مساحت 1933.55 
مترمربع  به مبلغ 2413648333ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 

ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ   482,729,667(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه هزار 

و  ششصد و  شصت و  هفت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 200.84  0
 

303750  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین برابر نقشه برداري ارائه شده به 
سطح 1995.52مترمربع مشتمل بر یک باب مغازه به سطح 74 مترمربع و بالکن به سطح 

41.78 مترمربع ( 26.67 مترمربع در حد 1/3 و 17.11 مترمربع خارج 1/3 ) و دفتر فروش به 
سطح 26.17 مترمربع و 3 عدد انباري جمعاً به سطح 56.89 مترمربع می باشد. ازبابت احداث 
اعیانات مجوزي ارائه نگردید.  اسکلت مغازه فلزي بوده و مابقی سازه هاي احداثی به صورت 

بلوکی بوده و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1386 می باشد. ضمناً با توجه به 
ضوابط سال احداث ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. برابر خط پروژه شماره 
11 مورخ 1396/11/23 به سطح 61.97 مترمربع از حد شمال به خیابان 20 متري و از حد غرب 

به بن بست 6 متري در تعریض می باشد.  الزم به توضیح است طبق نامه شماره وارده به 
شماره 167747 مورخ 95/8/17 اداره آب و منطقه اي نهر مورد اشاره غیر فعال بوده و لیکن 
جمع کننده آبهاي سطحی است .  مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 

.ش ر - 172416 - 1397 مورخ 1397/09/08 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
.ضمناً داراي فضاي باز تجاري به سطح 1796.68 مترمربع می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به اوضاع و شرایط خاص قضیه و تایید 

استحکام بنا توسط کارشناس رسمی دادگستري، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  29,462,400(بیست و  نه میلیون و  چهارصد و  
شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.64  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28635 بدوي خیابان 
عرفان - 
خیابان 
شهید 

ترسول - 
باال کوي یخ 

-بعد از 
کوچه 

رسولی-  
جنب مشاور 

امالك 
سامان

1-1-10404-86-1-0-0 209
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  21,816,000(بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  
شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 151.5  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 54,000,000(پنجاه و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان دو اشکوبه ( همکف و طبقه اول ) 
.در دو واحد مسکونی که بصورت غیر مجاز احداث گردیده است

.تاریخ ساخت با توجه به فیش کنتور ارائه شده سال 1391 می باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/07/29 به مساحت 10.63 مترمربع در تعریض می باشد. ( 

 بنا به اظهار نظر کارشناس واحد خط پروژه : ملک مورد نظر در طرح تفصیلی قدیم فاقد 
طراحی معبر بوده است. )

به مساحت 75.75 مترمربع در همکف داخل تراکم و به مساحت 6.82 مترمربع در طبقه 
همکف خارج تراکم و به مساحت 75.75 در طبقه اول داخل تراکم و به مساحت 6.82 

.مترمربع در طبقه اول خارج تراکم می باشد
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

حالیه باتوجه به نامه تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/26912 مورخ 1397/09/24 
مبنی بر بررسی مجدد میزان عقب نشینی و عرض معبر بر اساس طرح تفصیلی قدیم ( زمان 

.احداث ) ، مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 2,841,501,600(دو میلیارد و  هشتصد و  چهل و  یک میلیون و  پانصد 
و  یک هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 565.44  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28636 بدوي شهداي  
گمنام-  
کوچه 

شهداي  
گمنام 2 -  
انتها دست 

   راست
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 90,548,640(نود میلیون و  پانصد و  چهل و  
هشت هزار و  ششصد و  چهل) ریال صادر می گردد.

جریمه 269.49  0.1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی با اسکلت بتن آرمه و  فاقد مجوز به صورت 5 
طبقه روي پیلوت و  شامل 5 واحد مسکونی در مرحله بهره برداري که بر  روي یک قطعه 

.زمین نسقی  برابر فروشنامه عادي و بصورت غیر مجاز احداث شده است
با توجه به نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه ملک 199.63 مترمربع و مساحت اعیان ان 

.834.93 مترمربع می باشد
.به استناد خط پروژه 12 مورخ 1397/11/01 ، فاقد عقب نشینی می باشد

به مساحت 31.29 مترمربع در همکف خارج تراکم و به مساحت 109.79 مترمربع در همکف 
داخل تراکم و به مساحت 159.70 مترمربع در طبقات اول تا سوم داخل تراکم و به مساحت 

256.61 مترمربع در طبقات اول تا سوم خارج تراکم و داراي دو طبقه مازاد در طبقات چهارم 
و پنجم و بصورت ، طبقه چهارم به مساحت 138.77 مترمربع و طبقه پنجم به مساحت 

.138.77 مترمربع می باشد
با توجه به تامین 3 واحد پارکینگ در همکف ، داراي دو  واحد کسري پارکینگ مسکونی می 

.باشد
.راه پله تا بام ندارد

.درب ضد حریق نصب نشده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

209
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با توجه به محتویات پرونده  و راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 56119 مورخ 97.3.29و 119794 مورخ 97.6.21 و  آخرین گزارش شهرداري 

مورخ 97.10.22 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در 
همکف و طبقات ضمن نقض راي تجدیدنظر با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  1,316,077,500(یک میلیارد و  سیصد و  شانزده میلیون و  هفتاد و  هفت هزار 

و  پانصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 312.63  2.5
 

3360000  , 1388
 , 1389
 , 1394

طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/04 1/97/28637 رسیدگ
ي 

 مجدد

استادسرا-  
چهارباغ 

بعداز 
کالنتري بن 
بست عظیم

1-2-10003-144-1-0-0 209
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی که براي آن پروانه شماره 68 مورخ 88/3/18 و 
بصورت 3/5 طبقه و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده که داراي سوابق تخلف در مرحله 

:اتمام سقف طبقه5  به شرح زیر می باشد
 خارج از طول 60 % به عمق متوسط 3.70 متر -1

 در همکف به سطح 76.22 مترمربع -2
 در حد تعداد طبقات مجاز به سطح 228.66 مترمربع -3
 طبقه مازاد ؛طبقه چهارم به سطح 316.70 متر مربع-4
 طبقه مازاد ؛طبقه پنجم به سطح 316.70 مترمربع -5

 افزایش تعدادواحدها از 6 به 19 واحدمسکونی-6
 عدم رعایت عقب سازي حد غرب در مجموع طبقات به سطح 286 مترمربع-7

*****
از بابت تخلفات فوق داراي راي مورخ 89/5/26 کمیسیون ماده صد بوده  و از بابت راي 

تخریب طبقه پنجم پرونده در کمیسیون همعرض مورخ 91/8/17 مطرح گردیده که منجر به 
.صدور راي جریمه گردید

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده، به استناد نقشه برداري ارائه شده 
:داراي مغایرت زیر بنایی و تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 1.25 متر مربع ( سال وقوع 1388) -1
احداث بناي جداساز بصورت انباري در حیاط خلوت بسطح 18.49 متر مربع که از این  -2

مقدار بسطح 1.91 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی جداساز می باشد ( سال وقوع 1394)
اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا پنجم جمعاً بسطح 5.9 متر مربع ( هر طبقه 1.18  -3

متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به کسر راه پله به بام بسطح 296.57 متر مربع که  -4

از این مقدار بسطح 61.31 متر مربع بصورت سوییت منضم به واحد تحتانی ( واحد 14) و 
بسطح 225.68 بصورت سقف تراسی اختصاصی ( در اختیار واحد 14) بوده و بسطح 9.58 
متر مربع بصورت توسعه راه پله به بام می باشد. در خصوص سال تخلف این بند با توجه به 

اینکه سقف تراسی در طبقه ششم همان سقف طبقه پنجم بوده که به استناد سوابق موجود 
اتمام سقف پنجم در گزارش اولیه ارسالی به کمیسیون ماده صد( سال 1389 ) گزارش 

گردیده لذا سال وقوع تخلف سقف تراسی 1389 در نظر گرفته شده و مابقی اعیانات احداثی 
روي طبقه پنجم مربوط به سال 1394 می باشد

الزم بذکر است که مالک با نصب درب ورودي واحد 14 عقب تر از مسیر رفت پله به بام ، این  
مسیر را اختصاص به واحد مسکونی 14 داده و به نوعی مسیر راه پله به بام را اختصاصی 

209
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نموده و دسترسی به اتاقک آسانسور نیز تنها از داخل واحد 14 امکان پذیر خواهد بود. ( طی 
بازدید مجدد مالک نسبت به آزاد سازي این بخش راه پله اقدام نموده است و راه پله به بام 

بصورت مشاعی می باشد)
تعداد واحد ها از 19 واحد به 14 واحد کاهش یاقته که با توجه به ضوابط قدیم 14 واحد 

مسکونی نیاز به 10 واحد پارکینگ بوده که رعایت پارکینگ می گردد. در خصوص پارکینگ 
مازاد پس از آزمایش در محل در زمان پایانکار تصمیم گیري خواهد شد. مراتب جهت صدور 

.دستور تقدیم می گردد
بازگشت به نامه  مورخ 97/7/8 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و با توجه به نظریه  ****

کارشناس رسمی دادگستري مورخ 97/6/17  الزام به تعهد مالک در خصوص دو مورد زیر 
:اعالم گردیده است

ایجاد جان پناه در ضلع مشرف به گذر با ارتفاع 1.2 متر همسان با سایر اضالع -1
آزاد سازي راه پله جهت دسترسی به اتاقک آسانسور در طبقه فوقانی با جابجایی درب -2

ورودي واحد 14 بعد از راه پله
.که مورد دوم آراد سازي پله اصالح گردیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم مرضیه مکتسب پیربازاري 
و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 24.22 

مترمربع، احداث اتاقک آسانسور و راه پله به بام به مساحت 58.59 مترمربع، با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 215,306,000(دویست و  پانزده میلیون و  سیصد و  شش 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.81  2
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 1/97/28659 بدوي  
گلسارخ192

  

1-1-10597-7-1-0-0 210
0

در خصوص 4 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 260,000,000

(دویست و  شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100  2
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی 434 مورخ 80/10/2  به 
صورت 4.5 طبقه با زیربناي کل  2437.4 مترمربع در 24 واحد مسکونی و داراي گواهی عدم 
خالف به شماره 22159 مورخ 82/06/18 می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی نسبت به پروانه به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 37.49 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.27 مترمربع به  -

.صورت سایه کنسول بال استفاده بوده که خالف محسوب نمی گردد
کاهش بنا ئر طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.44 مترمربع ( هر طبقه 0.36 مترمربع ) -

 احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 58.59 مترکربع -
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد -

*********************************************************
*****************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 139027 - 1397 مورخ 
1397/07/18 الزم به توضیح است به دلیل اینکه پروانه فوق با ضوابط قدیم بوده وبراي 24 

واحد مسکونی نیاز به 16 عدد پارکینگ می باشد و با توجه به تامین 12 عدد پارکینگ توسط 
مالک ، در نتیجه داراي 4 عدد کسري پارکینگ می باشد.  مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

210
0

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره221600 مورخ97.11.14 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ6.415.920.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,283,184,000(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  سه 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 89.11  0
 

2100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/28660 تجدید 
نظر

بلوار معلم   
شهید پور 

رجب

1-2-10259-5-1-0-0 210
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

2100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه (فاقد مساحت در سند) بوده که از بابت اعیان داراي سوابق و پرونده مختومه در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد. مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تغییرات در 
دیوارهاي داخلی و تبدیل آن به یک واحد تجاري تحت عنوان  آشپزخانه با قدمت سال 92 

نموده است. برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت اعیان 89.11 مترمربع میباشد بر این 
.اساس 2 واحد کسري پارکینگ دارد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد 
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/07/22 به سطح 7.46 مترمربع عقب نشینی 

.دارد
مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 65674-1397 مورخ 97/04/10 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

210
1

درخصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی امیرهوشنگ ملیحی شجاع 
(احداث بناي غیرمجازبصورت بالکن مغازه)باتوجه به سال وقوع تخلف (1354)واینکه 

درسال مقرر بابت ارزش معامالتی ساختمانهامبلغی منظورنگردیده،ازطرفی 
اساساًشهرداري فاقدکمیسیون ماده صدجهت رسیدگی به اینگونه تخلفات بوده 

لذاباتوجه به مراتب مذکورواینکه موضوع به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی وتعیین 
جریمه بابت تخلفات اعالمی را ندارد لذابه ردآن اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 6.43  0
 

70000  , 1354 1397/12/16 بالکن بدون پروانه  1/97/28666 بدوي بیستون   
عابدي

1-2-10375-1-1-4-0 210
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب دکان و فاقد 
مساحت در سند مالکیت با پالك ثبتی 1827/14 که با مغازه حد شرقی خود با پالك ثبتی 
1827/13  بصورت مشترك استفاده می گردد.( دیوار داخلی دو مغازه برداشته شده است و 

بصورت واحد استفاده می گردد..)
با توجه به نقشه برداري مساحت مغازه مورد استعالم 16.75 مترمربع می باشد که داراي 
بالکن به مساحت 6.43 مترمربع می باشد.از بابت مغازه قدیمی داراي بالمانع تفکیک به 

شماره 579939 مورخ 1341/12/15 می باشد ولیکن از بابت  بالکن با قدمت سال 1354 ، 
.بالمانعی ارائه نگردیده است

مغازه فوق الذکر بصورت داروخانه استفاده می گردد و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 
.6*0.8 ) متر می باشد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 1396/12/24 ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی 
 .می باشد

الزم به ذکر است که از بابت بالکن تجاري پالك ثبتی 1827/13 به مساحت 6.03 مترمربع 
داراي راي جریمه کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/97/28667 مورخ 1397/12/04 و در 

شعبه 2 می باشد ولیکن ازبابت پالك ثبتی فوق الذکر ( 1827/14 ) داراي راي کمیسیون 
بدوي ماده صد به شماره 1/97/28666 مورخ 1397/12/16 و در شعبه 4 و تحت عنوان : با 
توجه به سال وقوع تخلف ( 1354) و اینکه در سال مقرر بابت ارزش معامالتی ساختمان ها 
مبلغی منظور نگردیده ، از طرفی اساسا شهرداري فاقد کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی 

به اینگونه تخلفات بوده لذا باتوجه به مراتب مذکور و اینکه موضوع به کیفیت مطورحه 
قابلیت رسیدگی و تعیین جریمه بابت تخلفات اعالمی را ندارد لذا به رد آن اظهار نظر می 

.گردد
با توجه به نامه به شماره ش ر - 105166 - 1398 مورخ 1398/06/17 : موضوع را رسیدگی و 
نتبجه را ضرف مدت 10 روز جهت اتخاذ تصمیم و صدور راي به دبیرخانه کمیسیون ماده صد 

ارسال نمایید

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي امیرهوشنگ ملیحی شجاع موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بالکن به مساحت 
6.3 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,688,400(یک میلیون و 

 ششصد و  هشتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 6.03  4
 

70000  , 1354 1397/12/04 بالکن بدون پروانه  1/97/28667 بدوي بیستون   
عابدي

1-2-10375-1-1-7-0 210
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب دکان و فاقد 
مساحت در سند مالکیت با پالك ثبتی 1827/13 که با مغازه حد غربی خود با پالك ثبتی 

1827/14  بصورت مشترك استفاده می گردد.( دیوار داخلی دو مغازه برداشته شده است و 
بصورت واحد استفاده می گردد..)

با توجه به نقشه برداري مساحت مغازه مورد استعالم 15.98 مترمربع می باشد که داراي 
بالکن به مساحت 6.03 مترمربع می باشد.از بابت مغازه قدیمی داراي بالمانع تفکیک به 

شماره 579939 مورخ 1341/12/15 می باشد ولیکن از بابت  بالکن با قدمت سال 1354 ، 
.بالمانعی ارائه نگردیده است

به استناد خط پروژه 13 مورخ 1396/12/24 ثبت در سیستم الین پروژه ، فاقد عقب نشینی 
.می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله 
به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 928,267,200(نهصد و  بیست و  هشت 

میلیون و  دویست و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.09  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28668 بدوي گلسار 130  
- ك توحید 

8

1-1-10471-4-1-0-0 210
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  بهره برداري و اتمام کار که 
داراي پروانه  احداث بناي مرحله اول به شماره  1/96/288 مورخ  1396/12/28 بصورت 3  
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی  
463.30 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر 

: تراکم و خارج از طول 60%  و به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  16.86 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  16.02 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 16.02 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 16.02 مترمربع -4

 کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت  2.63 مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و  طبقات به مساحت  27.17 مترمربع . ( همکف به مساحت 5.78 مترمربع و طبقات 21.39 

 مترمربع .( هر طبقه 7.13 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.تا این مرحله داراي راي کمیسیون ماده صد و سوابق پرداختی می باشد

حالیه با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می 
.گیرد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

210
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 2,327,270,400(دو میلیارد و  سیصد و  بیست و  هفت 
میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 230.88  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28669 بدوي گلسار  
خ125 
ولیعصر

1-1-10116-1-1-0-0 210
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/212 مورخ 1396/12/12 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 900.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 34.53 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 138.09 مترمربع ( هر طبقه 46.03 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 56.86 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 10.83  -

مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 1.40 متر مربع ( هر طبقه 0.35 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 11.46 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی به سطح 55.46 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي 

.سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

210
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم رودابه پورطالب رودسري 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 61.04 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 73.99 مترمربع، احداث زیرشیروانی به مساحت 
113.59 مترمربع ( از این مقدار 25.05 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف اختصاصی 

می باشد.)، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 765,021,500(هفتصد و  شصت 
و  پنج میلیون و  بیست و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 248.62  2
 

3100000  , 1377
 , 1397

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28671 بدوي گلسار بلوار  
گیالن 

خ192 20 
   متري گاز

1-1-10534-30-1-0-0 210
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 در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت یکباب خانه 2 
طبقه (همکف و اول) در یکواحد مسکونی با زیربناي 196 متر مربع و بمساحت عرصه 300/8 

متر مربع داراي پروانه شماره 262 مورخ 1372/10/16 و پایانکار شماره 8557 مورخ 
1377/7/2 و همچنین داراي مجوز تعمیرات جزئی بشماره 329568 مورخ 1397/02/23 از 

شهرداري بوده
توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز با حفظ اعیان قدیمی و با برداشتن 
سربندي اقدام به توسعه بنا در همکف بمساحت 61/04 متر مربع و در طبقه اول بمساحت 

73/99 متر مربع و احداث زیرشیروانی بمساحت 113/59 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 
25/05 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی) با قدمت سالجاري بصورت اسکلت 

.بتنی نموده اند
.با توجه به تغییرات انجام شده تعداد 2 واحد کسري پارکینگ دارند

ضمناv طبق خط پروژه شماره 11 مورخ 96/9/22 بمساحت 29/48 متر مربع در تعریض 
.میباشند

.حالیه متقاضی درخواست کارشناسی و بررسی تخلفات انجام شده را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

210
6

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حسین مرآت حقی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به 

مساحت 39.66 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت 2.08 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 3.3 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,255,850,400(یک میلیارد و  دویست و  

پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد.       

جریمه 213.58  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28672 بدوي نیکمرام   
نسترن

1-2-10076-9-1-0-0 210
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف و دیوارچینی 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/103مورخ 97/05/25 به صورت 4 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 825.35 مترمربع 
میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 39.66 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 158.64 مترمربع (هر طبقه 39.66 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 13.20  -4

مترمربع (هر طبقه 3.30 مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 3.75 مترمربع

برابر نقشه هاي ارائه شده جهت تسهیل در رفت و آمد بدون تغییر در وضعیت پارك هاي 
حاشیه دربهاي پارکینگهاي شمالی به جاي 3و4 متري ، 4و4 متري و  پارکینگهاي جنوبی به 

جاي یک درب 4 متري ، دو درب 3و3 متري ترسیم شده است.الزم به ذکر است تاکنون 
.دربهاي پارکینگ نصب نگردیده است

.داراي کسري فضاي سبز به سطح تقریبی 5.40 مترمربع میباشد
.فضاي باز رعایت گردیده است

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

210
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 
پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 307,540,800(سیصد و  هفت 

میلیون و  پانصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.02  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 1/97/28673 بدوي خ سعدي  
ك یوسف 
زاده (اول)

1-2-10313-23-1-0-0 210
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/158
مورخ 1397/06/20بصورت سه  طبقه روي پیلوت بانضمام  یکباب انباري در زیر شیروانی  در 

سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر نقشه 
 برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 3.63 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  9.26متر مربع -2

 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  9.26 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  9.26متر مربع-4

 کاهش  بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  6.51 متر مربع-5
اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و افزابش  آن به بناي مفید در طبقه  -6

همکف بسطح 8.19 متر مربع و در طبقات اول و دوم وسوم بسطح 21.42 متر مربع (هر طبقه 
(7.14 متر مربع ) و در مجموع ساختمان بسطح 29.61 متر مربع (7.14+8.19*3

فضاي سبز اجرا نشده است با توجه به پالن معماري ارائه شده کسري فضاي سبز و  -10
 کسري  فضاي باز ندارد

.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 1/97/28673 مورخ  *****
1397/12/4 مبنی بر جریمه می باشدو طی بازدید مورخ 1398/05/1عملیات ساختمانی به 

 اتمام رسیده است  مراتب جهت بروز رسانی تقدیم می گردد

210
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي امین قربانی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 13.24 مترمربع ( از این 
مقدار به مساحت 2.85 مترمربع به صورت توسعه سایه بان است ) ، اضافه بنا در 

طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 10.39مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم به 
مساحت 21.02 مترمربع ( از این مقدار 10.63 مترمربع عدم رعایت عقب ساز می باشد. 

)کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات جمعاً به مساحت 11.74
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 7.63 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 590,854,800(پانصد و  نود میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  چهار 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 95.19  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/18 1/97/28675 بدوي گلسار-  
بلوار گیالن 
- خیابان 
 20  -179

متري گاز -  
کوچه یازده 
- بن بست 

مبرز

1-1-10537-35-1-0-0 210
9

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 19,017,600(نوزده میلیون و 

 هفده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 11.32  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
367  مورخ 1394/12/27 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 

8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 981.4 مترمربع صادر شده که حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و احداث طبقه مازاد و  به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 13.24مترمربع که از این مقدار به مساحت 2.85 مترمربع  -1
.بصورت توسعه سایبان می باشد

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.39مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.39مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.39 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.39مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 21.02 متر مربع که از این مقدار به مساحت 10.63 -6

.مترمربع به دلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
احداث یک طبقه مازاد (طبقه ششم) بر خالف مدلول پروانه به مساحت 162.33 متر مربع -7

.که از این مقدار به مساحت  28.94 متر مربه به صورت تراس غیر مسقف می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي مفید -8

در طبقات به مساحت 11.74مترمربع .(طبقات یکم الی پنجم )
. بناي مازاد برتراکم ازبابت انباري باالي 5 متر در همکف به مساحت 7.63 مترمربع -9

با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به مساحت 11.32 -10
. مترمربع می باشد که بعنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

.تعداد واحد هاي ساختمان در طبقات اول تا سوم در هر طبقه یک واحد کاهش یافته است
.کسري پارکینگ ندارد

.ادامه راه پله  مشاعی به بام با راه پله فلزي اجراء شده است
.معبر حد غرب شکل گرفته است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

49,089,600(چهل و  نه میلیون و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 14.61  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28681 تجدید 
نظر

هاشمی  
چهارراه 

احمدیان ك 
4 متري

1-2-10153-5-1-0-0 211
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/211 مورخ  96/12/12 با زیر بناي کل  712.14 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول داراي تخلفات به شرح 

:زیر می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.75 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه  اول بسطح 6.14 متر مربع -2
افزاش بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 6.21 مترمربع ( هر طبقه 2.07 متر  -3

مربع)
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 12.23 متر مربع که مشمول عوارض درآمدي  -4

.نیز بوده و از این مقدار بسطح 0.51 متر مربع بصورت توسعه زیر شیروانی می باشد
رعایت پارکینگ می گردد

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز گردیده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

از بابت انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 11.72 متر مربع بصورت یکدست ساز  ***
.مشمول جریمه کمیسیون ماده صد بوده که محاسبه نگردیده است

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

794,908,800(هفتصد و  نود و  چهار میلیون و  نهصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 118.29  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28684 تجدید 
نظر

استادسرا   
حقیقت

1-2-10008-31-1-0-0 211
1
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 229 مورخ 94/12/04
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل 8  واحد مسکونی کالً با زیر 

بناي 1303.91 مترمربع بوده و در مرحله اجراي فنداسیون بدون خالف پروانه مرحله دوم به 
پیوست دریافت نموده اند . حالیه مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 

خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 
سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد که به کمیسیون ماده صد ارسال شده است
اضافه بنا در همکف به سطح 8.04 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24.15 مترمربع ( هر طبقه  8.05 مترمربع ) -
 اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 71.71 مترمربع -

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 6.66 مترمربع ضمنا بسطح 0.77 مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.86 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 12.76مترمربع (هر طبقه 3.19 مترمربع )

. پارکینگ هاي جانمایی شده مطابق پروانه صادره می باشد -
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

حال برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت عقب سازي در 
طبقه 4 به استحضار می رساند که مالک در طبقه 4 از ضوابط تجمیع یک طبقه مازاد و 40 
درصد تراکم تشویقی  استفاده نموده است و عقب سازي در این طبقه ندارد که بدینوسیله 

. گزارش اصالح می گردد ضمنا  فرم کنترل نقشه به پیوست می باشد
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تقاضاي گواهی عدم خالف بر اساس 
 . آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

211
1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي  مفید، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 745,113,600(هفتصد و  چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  
سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.92  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/16 1/97/28689 بدوي گلسار خ  
104 ك 
واحدي

1-1-10058-540-1-0-0 211
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 92مورخ 1395/11/12 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 1057.45 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 15.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 47.16 مترمربع ( هر طبقه 15.72 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 3.72 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.63 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.69 متر مربع ( هر طبقه 2.23 
متر مربع )

.زیر شیروانی به سطح 37.73 مترمربع با توجه به حذف انباریها کاهش یافته است
.ایستگاه راه پله به بام در طبقه پنجم به سطح 25 مترمربع در اجرا حذف گردیده است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره230538مورخ97.11.28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2.500.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 500,000(پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 26.2  0
 

50000  , 1363 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28702 بدوي جاده به 
پیربازار 

نرسیده به 
فخب

1-1-10663-32-1-0-0 211
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

306,250(سیصد و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد. و در خصوص 
عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 61.25  0.1
 

50000  , 1363 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28702 بدوي جاده به 
پیربازار 

نرسیده به 
فخب

1-1-10663-32-1-0-0 211
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 150 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه ویالیی با زیربناي 61/25 متر مربع بهمراه 

یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 26/20 متر مربع با قدمت حدود 34 سال (تاریخ نصب 
.کنتور برق 1363) و بدون مجوز احداث گردیده است

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
12 مورخ 1397/08/09 بمساحت حدوداv 9/86 متر مربع در تعریض معبر 10 متري و پخ دو 

.گذر قرار دارد
.سطح اشغال 58/3% و کسري پارکینگ ندارند

.کل زیربناي مسکونی داخل تراکم و واحد تجاري خارج از تراکم میباشد
ضمناv واحد تجاري مذکور با فعالیت میوه فروشی و داراي تابلو به ابعاد حدوداv 0/9 * 2/8 متر 

.میباشد
.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علی اکبر عابدالتی مبنی 

بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 21.35 مترمربع  و در 
طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 21.35 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 

مساحت 5.1 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت   3.62 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 632,486,400(ششصد و  سی و  دو میلیون و  چهارصد و 

 هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.12  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28708 بدوي چمار سرا  
کوچه 

احساندوس
ت دهم

1-2-10369-3-1-0-0 211
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/408 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 344.79 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 21.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 64.05 مترمربع ( هر طبقه 21.35 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.84 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.26 متر مربع ( هر طبقه 1.42 
متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 3.62 مترمربع -
.رعایت  پارکینگ گردیده است

به سطح حدود 20 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح حدود 23 مترمربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

211
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي کیمسیون در بازدید 
از محل و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر 

مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص 
قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 

تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي همکف الی طبقات و احداث طبقه چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
596,475,600(پانصد و  نود و  شش میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 128.27  3
 

1300000  , 1387
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/11/30 1/97/28713 بدوي گلسار  
خ122 

(12)بهار

1-1-10391-49-1-0-0 211
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 65,000,000(شصت و  پنج 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 126 مورخ 84/04/27 و گواهی 
پایانکار بشماره 61643 مورخ 87/08/19  بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

.زیربناي 591/97 متر مربع صادر گردیده است
توضیح اینکه مالک پس از اخذ پایانکار بدون مجوز اقدام به احداث طبقه چهارم بمساحت 

112/70 متر مربع (به کسر راه پله و آسانسور) که قسمتی بصورت تبدیل تراس غیر مسقف( 
با لحاظ نمودن 1/2 ) بمساحت 83/29 متر مربع - قسمتی بصورت تبدیل انباري قطعات 8 و 

.9 تفکیکی مجموعاv بمساحت 29/41 متر مربع  با قدمت سال 87 نموده اند
با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد تعداد یکواحد کسري 

.پارکینگ مسکونی دارند
همچنین در سالجاري (1397) بدون مجوز اقدام به احداث آسانسور در همکف بمساحت 

4/73 متر مربع و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 10/84 متر مربع (هر طبقه 2/71 متر مربع ) نموده 
.اند

حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست کارشناسی و ارسال پرونده به 
.کمیسیون را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

211
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي کیمسیون در بازدید 
از محل و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر 

مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص 
قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 

تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي همکف الی طبقات و احداث طبقه مازاد چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,975,515,200(دو میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 295.19  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 1/97/28714 بدوي استادسرا  
کوچه 8
 متري

1-2-10010-4-1-0-0 211
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 513 مورخ 92/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 366.40 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول %60 
:به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 32.85 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.17 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 44.85 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 90.30 مترمربع (هر طبقه 45.15 مترمربع) که از -4

.این مقدار 0.30 مترمربع عدم رعایت پخ دو گذر در طبقات میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 4.77  -5

مترمربع (هر طبقه 1.59 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 121.25 مترمربع که از این مقدار 0.30 مترمربع عدم  -6

.رعایت پخ دو گذر در طبقات میباشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 30.80 مترمربع

با توجه به افزایش طول دربهاي پارکینگ به 4.90 و 4.90 متر داراي یک واحد کسري 
.پارکینگ درآمدي میباشد

با توجه به احداث طبقه مازاد، حذف تراکم تشویقی آسانسور تاثیري بر تراکم محاسبه شده 
.در زمان صدور پروانه ندارد

.از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است-----

مالک جهت فراهم نمودن راه دسترسی براي انباریها، اقدام به تبدیل دو باب انباري به یک 
باب به سطح 6.85 مترمربع نموده است که بر این اساس به سطح 1.85 مترمربع مازاد بر 

.تراکم ناشی از انباري بیش از 5 مترمربع دارد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

211
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقایان امیر و آرش سرشاد 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 58.31 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 104.32 مترمربع ( از این مقدار به مساحت 42.78 
مترمربع به صورت تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد. )، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.26 مترمربع و در طبقه اول به 
مساحت 0.86 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,253,070,000(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  سه میلیون و  هفتاد هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 165.75  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/04 1/97/28733 بدوي بلوار دیلمان 
بلوار شهید 

انصاري 
ابتداي بلوار 

 دیلمان

1-1-10245-36-1-0-0 211
7

در خصوص توسعه تجاري در همکف ( تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 45.49 
مترمربع و توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 73.19 مترمربع به منظور 
تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات 

صادر و  پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 232623-97.12.01 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 9،704،500،000 ریال، به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1,940,900,000(یک میلیارد و  نهصد و  چهل میلیون و  نهصد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 118.68  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

 در خصوص سه واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.   

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 71 مورخ 
1395/09/24 برابر بند 14 صورتجلسه کمیسیون ماده 5  مورخ 1395/06/17و تمدید پروانه 

تا تاریخ 1397/09/24 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي 2 واحد تجاري بهمراه بالکن بانضمام 
زیرزمین در 2 واحد مسکونی با زیربناي 1190/43 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 

.در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

حذف زیرزمین و حذف باالبر همچنین اضافه بناي مازاد بر تراکم مسکونی در همکف -1
بمساحت 58/31 متر مربع

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 45/49 متر مربع-2
توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه بمساحت 73/19 متر مربع (توضیح اینکه راه پله و -3

آسانسور بمیزان 3/60 متر مربع کاهش یافته است.)
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 104/32 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 42/78 متر -4

مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی)
تعداد 3 واحد کسري پارکینگ تجاري-5

(تعداد 6 واحد پارکینگ تجاري و 2 واحد پارکینگ مسکونی مورد نیاز میباشد که در زمان 
پروانه عوارض 2 واحد کسري پارکینگ تجاري را پرداخت نموده اند.)

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/26 متر مربع و در طبقه -6
اول 0/86 متر مربع

الزم به ذکر است که طبقات دوم -سوم و چهارم اجرا نگردیده و بناي احداثی بمساحت 
.467/5 متر مربع کمتر اجرا گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سروش غفاري و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در طبقه پنجم به صورت حذف فضاي 
خالی داخلی (  void) با احتساب فضاي راه پله جمعاً به مساحت 39.31 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 182,791,500(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و 
 هفتصد و  نود و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 39.31  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28734 بدوي بلوار  
انصاري  

ششم

1-1-10224-51-1-0-0 211
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 389 مورخ 
1389/12/24 و گواهی عدم خالف بشماره 123161مورخ 92/2/16 و پایانکار ساختمانی 

..بشماره 156610 مورخ 92/06/06 میباشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده مالک نسبت به 

:پایانکار صادره داراي تغییرات و افزایش بنا بشرح ذیل نموده است
وافزودن به زیربنا  (void) افزایش بنا در طبقه پنجم بصورت حذف فضاي خالی داخلی-1

بمساحت24.22 مترمربع ونیز بااحتساب با فضاي راه پله بسطح 15.09مترمربع جمعآ بسطح 
 39.31 مترمربع

 تبدیل قسمتی از شیروانی به تراس روباز و سرپروشیده بسطح 74.02مترمربع-2
ضمنآ در زمان پرداخت تخلفات براساس ضوابط پروانه بسطح 16.38 مترمربع تراس روباز -3

.با احتساب 1/2 جهت پرداخت عوارض متعلقه میباشد
الزم بذکراست درهنگام صدور پایانکار مساحت راه پله داخلی جزء زیربنا محسوب نشده 

...بود..که حالیه لحاظ شده است
..چک لیست پایانکار مورد تائید بوده حالیه مالک درخواست اصالح  پایانکاررا دارند

.مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم معصومه پورفرج و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف به مساحت 47.55 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 294.4 مترمربع، ، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 1.64 مترمربع و در طبقه پنجم به مساحت  
0.8 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.84 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 3,476,750,400(سه میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  شش میلیون و  
هفتصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 346.23  3
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28735 بدوي 0-0-1-87-10149-1-1 گلسار 161  211
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/313 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.1137/94 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
 : طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 47/55 متر مربع با احتساب سایبان بتنی متصل به  -1
ساختمان

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 42/97 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 43/51 متر مربع-3

اضافه بنا در طبقات  سوم و چهارم بمساحت 82/30 متر مربع (هر طبقه 41/15 متر مربع)-4
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 125/62 متر مربع-5

 احداث طبقه ششم بمساحت 223/62 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-6
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 

.64/36 متر مربع میباشد
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 28/49 متر مربع -7 

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/84 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -8
مربع در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/64 متر مربع و در طبقه -9
پنجم بمساحت 0/8 متر مربع

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-10
همچنین با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند.(در زمان 

پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)
احداث انباري بمساحت 3/90 متر مربع در فضاي 2 متر حیاط خلوت-11

.حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است-12
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
********

بابت موارد مذکور داراي رأي تجدید نظر مورخ 1398/05/08 و سوابق پرداخت در واحد 
تخلفات میباشند همچنین

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است

211
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی سوم طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 1,593,741,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل 

و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 171.37  3
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 1/97/28736 بدوي بلوار  
دیلمان  
پشت 

آموزشگاه 
 متین

1-1-10245-172-1-0-0 212
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 788 مورخ 91/12/28 با زیر بناي کل 499 مترمربع در  3.5طبقه صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
افزایش بنا در همکف به سطح 31.8 مترمربع که از این مقدار بسطح 11.52 متر مربع  -1

.بصورت سایه کنسول بال استفاده بوده و مشمول خالف نمی باشد
افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 95.4 مترمربع  ( هر طبقه 31.8 متر  -2

مربع)
احداث یک اتاق به انضمام  تراس مسقف بسطح 52.86 متر مربع بصورت طبقه مازاد که  -3

.از این مقدار بسطح 24.29 متر مربع بصورت تراس مسقف می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 1.21 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.62 

متر مربع ( هر طبقه 0.54متر مربع )
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران 

ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه 

پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 861,369,600(هشتصد و  شصت و  
یک میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 128.18  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/16 1/97/28737 بدوي علی اباد  
بعثت 17

1-2-10183-33-1-0-0 212
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/360 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 546.09 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.89 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 70.71 مترمربع ( هر طبقه 23.57 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 8.81 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 28.77 متر مربع ( هر طبقه 

9.59 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 1.5 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
ضمناً به سطح 11.41 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 15.72 مترمربع 

.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 

بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 

ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
544,924,800(پانصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد و  بیست و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 81.09  2
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28748 تجدید 
نظر

گلسار 
استاد  معین 

 بن بست

1-1-10124-625-1-0-0 212
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 
242 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت با شیروانی  شامل 3 واحد مسکونی 
با زیربناي 530.70 مترمربع میباشد در مرحله اتمام بتن ریزي فونداسیون و میلگرد انتظار 
ستون هاي همکف از بابت افزایش بنا در همکف بسطح 10.22 مترمربع داراي سوابق پروانه 
مرحله دوم به شماره 315364 مورخ 96/12/28 می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله 
سفت کاري بوده تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 2.78 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 32.73 متر مربع ( هر طبقه 10.91 متر  -2
مربع)

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مشمول تراکم در همکف بسطح  -3
14.57 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 7.74 متر مربع ( هر طبقه 2.58 متر 

مربع)
 احداث اتاق ورزش در زیر شیروانی بسطح 23.27 متر مربع -4

داراي کسري فضاي سبز بسطح 10.18 متر مربع و کسري فضاي باز بسطح 5.68 متر مربع  -5
.می باشد

.رعایت حداقل پارکینگ گردیده است
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به اینکه تاسیسات و البی زیر راه پله همکف احداث گردیده لذا مساحت ان جز  ***
کاهش راه پله نبوده و در ردیف 3 کاهش راه پله در همکف از 14.57 به 2.16 متر مربع اصالح 

.می گردد که 12.41 متر مربع اضافه محاسبه شده است
ضمناً با توجه به اصالحیه نقشه برداري و عدم اجراي قسمتی از سایبان اضافه بنا در همکف 
از 2.78 به 0.69 متر مربع کاهش می یابد (قبالً  بسطح 2.09 متر مربع اضافه محاسبه شده 

است)
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 4.63 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 7,778,400
(هفت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 4.63  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/12/04 1/97/28765 بدوي  
گلسار-بلوار 

گیالن خ 
192 - بن 

بست 
مرتضی

1-1-10296-27-1-0-0 212
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 825,384,000(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 98.26  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده طی بازدید میدانی بصورت یکباب ساختمان مسکونی در حال ساخت و در 
مرحله اجراء سقف طبقه دوم ( فعال بتن ریزي سقف طبقه دوم انجام نشده است.) که داراي 
پروانه ساختمانی شماره  474 مورخ 1394/12/27 و بصورت 3.5 طبقه بانضمام زیرشیروانی 

.(انباري) در 3 واحد مسکونی و با مساحت کلی 614 متر مربع صادر شده است
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت 32.44 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 32.44 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 32.44 مترمربع  -3

داراي کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش ان به بناي مفید در طبقه اول و دوم به  -3
 مساحت  به مساحت 0.94 مترمربع می باشد. ( هر طبقه 0.47 مترمربع .)

با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان صدور پروانه به مساحت  -4
.4.63 مترمربع می باشد که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

داراي نامه شکایت همسایه حد جنوبی به شماره 343229 مورخ 1397/09/24 و با کد 
نوسازي 7-1-82-10296-1-1 و  تحت عنوان شکایت : عدم نور رسانی و عدم رعایت حریم 

.شخصی و ... می باشد
.الزم به ذکر است که عرض متوسط دو متر حیاط خلوت حد جنوبی رعایت شده است

کسري پارکینگ متعاقبا پس از نصب درب سواره رو قابل بررسی می باشد. مراتب جهت 
.دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي احمد مردکاري و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به 

مساحت 14.73 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات  هر یک به 
مساحت 8.95 مترمربع،با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

556,953,600(پانصد و  پنجاه و  شش میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  
ششصد)  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.72  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28767 بدوي کوي  
فالحتی 
زمینهاي 
آزادگان 
کوچه 

  هیجده

1-2-10340-51-1-0-0 212
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/17 مورخ  97/4/14 با زیر بناي کل  587.95 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت 
:و در حال سربندي می باشد.  به استناد نقشه  معماري داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 14.73 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ )

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 44.19 مترمربع ( هر  -2
طبقه 14.73 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 8.95 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

26.85 مترمربع ( هر طبقه 8.95 متر مربع )
.زیر شیروانی بسطح 3.09 متر مربع کاهش یافته است -4

.رعایت فضاي باز می گردد. فضاي سبز رعایت نگردیده است -5
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/11 1/97/28768 بدوي بلوار  
دیلمان - 

 کوچه بارش

1-1-10245-175-1-0-0 212
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 827,988,000(هشتصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد 
و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 98.57  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 1/97/28768 بدوي بلوار  
دیلمان - 

 کوچه بارش

1-1-10245-175-1-0-0 212
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك اري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/96/250مورخ 1396/12/27 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) 
در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1184.36مترمربع صادر شده  حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 6.53 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.63 مترمربع -2
 .اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.63 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.63 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.63 مترمربع-5
 کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 2.46 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور  و افزایش آن به بناي  -7
مفید در طبقات به مساحت 0.64  مترمربع .(هر طبقه 0.16 مترمربع .)

.تعداد واحد ها از 6 واحد طبق پروانه به 8 واحد افزایش یافته است -9
 بناي مازاد برتراکم از بابت انباري باالي 5 متر به مسات  0.88 مترمربع -10

رعایت پارکینگ می گردد ولیکن با توجه به اینکه عرض درب سواره رو نسبت به پروانه 
 .تغییر یافته است یکواحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/07 1/97/28772 بدوي صفاري 
بعداز سیده 
رقیه بعداز 

کوچه 
 فردوسی

1-2-10060-18-1-0-0 212
6

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
231222 مورخ97.11.29کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2693600000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 538,720,000(پانصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.67  0
 

3300000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط مامور جلوگیري از تخلفات ناحیه بصورت  یک قطعه زمین  
محصور بمساحت 110.28 مترمربع  که مالک اقدام به احداث یکباب مغازه بمساحت 33.67 

مترمربع بارتفاع 5.20متر وفاقد بالکن با سازه فلزي نموده و داراي یک واحد کسري 
پارکینگ  و داراي دیوارگذاري فاقد مجوز بطول 32 متر که داراي راي کمیسیون ماده صد 

بشماره 1/97/28772 مورخ 97/12/07 و سوابق پرداخت تخلفات درواحد جلوگیري از 
تخلفات ساختمانی میباشد..که حالیه مالک بدون اخذ مجوز از شهرداري مبادرت به افزایش 

بناي موجود  بسطح تقریبی 40مترمربع در حال احداث میباشد که عملیات ساختمانی در 
 مرحله ستونگذاري همکف (اسکلت فلزي) بوده

ضمنا در خصوص بناي احداثی همسایگان مجاور ملک مذکور شاکی بوده که در این خصوص 
. شکوائیه اي تنظیم و به شهرداري ارائه نمودن

ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه در حد غربی بمقدار 0/40 مترمربع درتعریض 
.میباشد

مراتب جهت صدور هرگونه دستورات بعدي ارسال میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي نورالدین اسدي  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.68 مترمربع با عنایت 

به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 57,939,000(پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  سی 
و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.68  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/28775 بدوي رشتیان  
شهید 
رجایی 

 کوچه مقدم

1-2-10234-39-1-0-0 212
7
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 29,992,500(بیست و  نه میلیون و  

نهصد و  نود و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.35  0.5
 

3100000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/22 1/97/28775 بدوي رشتیان  
شهید 

رجایی کوچ

1-2-10234-39-1-0-0 212
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 
92/04/18 بصورت  2.5 طبقه  و در یک واحد مسکونی  با زیر بناي 181.60مترمربع می باشد. 
به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که 

:به شرح زیر تقدیم می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  10.68 مترمربع -1
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 10.68 متر مربع -2

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر  مورخ 96/7/4 بوده که اجراي حکم گردیده است. 
:مجدداً داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم  به سطح 10.68 مترمربع -1

احداث یک طبقه مازاد به سطح 63.28 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2
توسعه انباري در زیر شیروانی بسطح 0.43 متر مربع -3

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 1 واحد به 3 واحد مسکونی که در نتیجه داراي یک  -4
.واحد کسري پارکینگ می باشد

عدم رعایت حیاط خلوت سرتاسري با توجه به احداث راه پله در قسمتی از حیاط خلوت  -5
که در این حالت حداقل ابعاد پاسیو 3*4 رعایت نگردیده و داراي اشرافیت به پالك همسایه 

.می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 19.35متر مربع در همکف و طبقات از تراکم اعطایی  -6

استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم خدیجه چیچگلی و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم، هر یک به 

مساحت 47.74 مترمربع، احداث 5 واحد انباري در زیرشیروانی به مساحت 23.65 
مترمربع، توسعه راه پله به بام به مساحت 9.26 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف به مساحت 3.21مترمربع و در طبقات اول تا پنجم هر یک 

به مساحت 5.82 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,893,233,600(دو میلیارد و  هشتصد و  نود و  سه میلیون و  دویست و  سی و  سه 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 303.92  3
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/28784 بدوي گلسار خ 
154  

1-1-10093-63-1-0-0 212
8

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه (مرحله اول) بشماره 30 مورخ 
1395/06/20بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیر بناي  982/55 مترمربع 

صادر گردیده که عملیات اجرایی در سفت کاري بوده که قبالv بابت اضافه بنا در همکف 
بمساحت 54/33 متر مربع و بناي داخل تراکم بمساحت 172/15 متر مربع داراي رأي تجدید 

.نظر بشماره 1/96/20498 مورخ 1396/04/20 و پرونده در واحد خالف میباشند
:طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي

کاهش بنا در همکف با توجه به سوابق خالف بمساحت 0/45 متر مربع با احتساب سایبان -1
 جهت تأمین پارکینگ

اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت حدوداv 238/7 متر مربع (هر طبقه 47/74 متر -2
مربع )

احداث انباري (5 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 23/65 متر مربع-3
توسعه راه پله به بام بمیزان 9/26 متر مربع-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/21 متر مربع و طبقات -5
بمساحت 29/10 متر مربع (هر طبقه 5/82 متر مربع)

بمساحت 125/5 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین تا این مرحله فضاي -6
.سبز اجرا نگردیده است

تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-7
.با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

(پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نگردیده و وضع موجود نیز تأمین نمیگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

212
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بالکن تجاري و همکف  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 984,456,000(نهصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 74.58  4
 

3300000  , 1397 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/12/07 1/97/28787 بدوي بلوار قلی  
پور - 

نرسیده به 
فلکه جهاد 

- سمت 
راست - 
زمینهاي 
بهداشت

1-2-10446-37-1-0-0 212
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان تجاري در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بناي 
تجاري به شماره 433 مورخ 1388/12/27 و به صورت یک باب مغازه تجاري در همکف به 

مساحت 110.50 مترمربع به انضمام بالکن تجاري به مساحت 36.80 مترمربع با رعایت 5 متر 
عقب سازي تجاري با توجه به ضوابط قدیم پروانه  از بر خیابان 45 متري بلوار قلی پور صادر 

.شده است
از بابتو توسعه بناي تجاري در همکف و توسعه بالکن تجاري با توجه به گزارش کارشناسی 

زیر داراي سوابق و راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/97/28787 مورخ 
  .1397/12/07 و مبنی بر صدور راي جریمه نقدي می باشد

. ((  1- توسعه تجاري در همکف  با رعایت عقب سازي به مساحت 0.41 مترمربع
. توسعه بالکن تجاري  به مساحت 74.17 مترمربع -2

کسري پارگینگ ندارد.   ))
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود و بازدید میدانی مجدد داراي توسعه بناي 

:تجاري مجدد و به شرح زیر می باشد
 توسعه تجاري در همکف  به مساحت 37.44 مترمربع -1

. توسعه تجاري همزمان ساز در همکف به مساحت 1.02 مترمربع -2
 توسعه بالکن تجاري بصورت تراس روباز به مساحت 37.44 مترمربع -3
. توسعه بالکن تجاري بصورت همزمان ساز به مساحت 0.96 مترمربع -4

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 22,781,250(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک 

هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/07 1/97/28788 بدوي گلزاران 
کوچه 
داودي 

ساختمان 
محمد علی

1-2-10756-76-1-0-0 213
0

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

4,066,909(چهار میلیون و  شصت و  شش هزار و  نهصد و  نه) ریال صادر می گردد. و 
در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 

نماید.

جریمه 89.26  0.1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 37,329,356(سی و  هفت میلیون و  سیصد و  بیست و  نه هزار و  
سیصد و  پنجاه و  شش)  ریال صادر می گردد.

جریمه 54.62  1.5
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان خالف ساز بصورت یک طبقه روي همکف با زیر بناي کل 
143.88 متر مربع  که بدون مجوز احداث گردیده است. قدمت بنا به استناد تاریخ نصب 

کنتور برق سال 1386 می باشد. کالً بسطح 54.62 متر مربع خارج از تراکم و داراي 2 واحد 
کسري پارکینگ می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه 

.می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 97/9/8 بسطح 20.04 متر مربع از عرصه و اعیان در  ***

***.تعریض قرار دارد
بازگشت به نامه 235289 مورخ 97/12/4 دبیرخانه کمیسیون ماده صد فرم تحلیل  ***

.اصالح گردید

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي امیر کاشف زمانه نسبت به راي بدوي شماره 
1/97/24694-26/04/97 صادره از شعبه پنج کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 

از سوي شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9709970900704361 مورخ 97/11/21ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، 

پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون مجدداً 
پرونده را بررسی نموده و در خصوص احداث یکباب مغازه به مساحت 12.83 

مترمربع،با توجه به محل استقرار ملک در کوچه 8 متري و وجود یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی و اینکه شرایط و موجبات احداث مغازه در محل مذکور فراهم نمی 
باشد و بافت منطقه نیز کامال مسکونی است لذا راي بدوي مبنی بر تخریب عیناً تایید 
می گردد؛و اما تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز،محل هیچگونه تامل  و تردید 

نیست لیکن با توجه به تایید استحکام ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستري و 
صدور حکم تخریب براي مغازه و تراکم گیري جدید مطابق گزارش مورخ 97/06/14

،مقدار بناي داخل تراکم از 98.75 مترمربع مندرج در راي بدوي به متراژ 143.5 
مترمربع افزایش یافته و این افزایش با توجه به تخریب بناي تجاري و الحاق آن به 

مسکونی صورت گرفته لذا با اصالح متراژ به شرح مذکور باستناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها،حکم به پرداخت جریمه براي مقدار 143.5 مترمربع بناي داخل 

تراکم با ضریب 0.1 ارزش معامالتی و مبلغ 4,358,812(چهار میلیون و  سیصد و  
پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد و  دوازده) ریال  دادنامه فوق الذکر با اصالح متراژ و 

افزایش بعمل آمده در مبلغ جریمه تایید میگردد.

جریمه 143.5  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 1/97/28819 رسیدگ
ي 

 مجدد

هاشمی  
بعثت 32

1-2-10344-32-1-0-0 213
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت 

میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

6,895,125(شش میلیون و  هشتصد و  نود و  پنج هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) 
ریال تایید می نماید.

جریمه 22.7  1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی به مساحت عرصه 102.49 متر مربع بوده که بر روي آن 
ساختمان بدون مجوز  بصورت یک طبقه روي همکف ویک باب مغازه با زیر بناي کل 161.05 

متر مربع احداث گردیده است که همکف شامل مغازه بسطح 12.83 متر مربع ، سوئیت 
مسکونی بسطح 53.51 متر مربع و پارکینگ بسطح 16.76 متر مربع و طبقه اول بسطح 

77.95 متر مربع می باشد. مغازه بصورت ارایشگاه زنانه فعالیت شغلی دارد.  تاریخ احداث بنا 
به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1382 می باشد. با توجه به ضوابط زمان ساخت داراي 
یک واحد کسري پارکینگ جهت سوئیت مسکونی می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز 
به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.  درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را 

.دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
****.به استناد خط پروژه 13 مورخ 96/9/5 فاقد عقب نشینی می باشد **** 

**********************************************
بازگشت به تصمیم کمیسیون  مورخ 97/5/20 در صورت تخریب مغازه و بدون نظر گرفتن ان 

:محاسبات به شرح زیر می باشد
احداث بنا در طبقه همکف بسطح 83.1 متر مربع که از این مقدار بسطح 11.35 متر مربع  -1

.خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد
احداث بنا در طبقه اول بسطح 83.1 متر مربع ( با احتساب حفراه راه پله ) که از این  -2

.مقدار بسطح 11.35 متر مربع خارج از تراکم و مابقی داخل تراکم می باشد
با توجه به اینکه فضاي مغازه  در صورت تخریب جهت تامین پارکینگ با ابعاد استاندارد  -3

2.5 * 5 متر مناسب نیست همچنان داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت سوئیت می 
.باشد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمود چوپانی (محمود 
مکنونی گیالنی و شرکا ) مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و 

طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 14.26 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 419,244,000(چهارصد و  نوزده میلیون و  دویست و  چهل و  چهار 
هزار )  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.3  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28822 بدوي پارك  
نیکمرام-وح

دت  
احمدیان
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/236 مورخ 1396/12/24 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 804.94 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 14.26 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 57.04 مترمربع ( هر طبقه 14.26 مترمربع  -

(
.زیر شیروانی به سطح 11.53 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970903300797 مورخ 1397/03/13 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد ، 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق 
احتمالی طرفین جلب نظر هیات کارشناسان گردید که طی نظریه شماره 133014 

مورخ 97/7/9 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید 
قرار می گیرد لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کابري مسکونی ملک ، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها 
راي به جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1395 حسب نظریه 

کارشناس رسمی در خصوص اضافه بناي تجاري به مساحت 212/56 متر مربع به مبلغ 
2,856,806,400(دو میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  شش میلیون و  هشتصد و  شش 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک 
شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی 

می باشد .

جریمه 212.56  4
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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 مجدد

بلوار  
رجایی  16
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
7 باب کسري پارکینگ مسکونی و تجاري جمعا به مساحت 175 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,176,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  
هفتاد و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 175  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/09 1/97/28823 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
رجایی  16
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با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک و تکمیل بودن 
بنا ، باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، کلیه اضافه بناهاي مسکونی در 

همکف و طبقات جمعا به مساحت 632/73 متر مربع راي به جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 6,377,918,400(شش میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  

هفت میلیون و  نهصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 632.73  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970903300797 مورخ 1397/03/13 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد با 

توجه به موقعیت مکانی و تکمیل بودن بنا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد چرا که 
تخریب بنا در این مرحله موجبات تلف ثروت ملی می باشد لذا جهت بررسی شرایط 

اعالمی در مفاد تباصر ماده صد قانون شهرداریها به لحاظ فنی و تخصصی بودن 
موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید که طی نظریه شماره 133014 مورخ 

97/7/9 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار 
گرفته که مصون از اعتراض باقی می ماند ، که مجددا جهت تعیین ارزش سرقفلی به 
کارشناس رسمی دادگستري ارجاع گردید که نظریه شماره 215070 مورخ 97/11/6 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، ارزش سرقفل را به مبلغ 14/595/000/000 ریال 
اعالم می نماید که مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

مساحت 111/62 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس فوق به مبلغ 2,919,000,000(دو میلیارد و  نهصد و  
نوزده میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره 

قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت 
اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 111.62  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري مسکونی با مصوبه ماده 5  به 
شماره 409 مورخ 94/12/27 به صورت 4طبقه روي 2 باب مغازه با بالکن و زیرزمین شامل 8 
واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1271.06مترمربع می باشد که مالک برخالف مجوز صادره و 
مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات 

ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 
:هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 27.02 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 85.02 مترمربع -

افزایش بناي تجاري در همکف بسطح 166.06مترمربع که از این مقدار بسطح 54.44 -
مترمربع توسعه دو باب داراي مجوز بصورت تبدیل پیلوت و مابقی بسطح 111.62 مترمربع 

. احداث سه باب دیگر می باشد
 افزایش تعداد مغازه از 2 به 5 باب-

احداث کنسول غیر مجاز در نیم طبقه بسطح 2.35 مترمربع (بالکن تجاري )-
توسعه بالکن تجاري بصورت سراسري بسطح 155.77مترمربع (با توجه به حذف مسکونی  -
و تبدیل قسمتی از راه پله به بالکن ) که از این مقدار بسطح 52.78 مترمربع توسعه دو باب 

داراي مجوز و مابقی بسطح 102.99مترمربع احداث بالکن تجاري سراسري براي سه باب 
. مغازه احداثی می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 255.03 مترمربع (هر طبقه  85.01 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه 4 به سطح 109.93 مترمربع که از این مقدار به سطح 24.92 مترمربع -
.عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

احداث کنسول غیرمجاز در طبقات اول تا چهارم بسطح مجموع 9.40 مترمربع (هرکدام -
2.35 مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم بسطح 5.08 -
 مترمربع

با توجه به حذف واحد مسکونی در نیم طبقه ، طبقه 4 از یک واحد به 2 واحد تبدیل شده و -
. در مجموع نسبت به پروانه افزایش واحد ندارد
توسعه راه پله به بام به سطح 8.66 مترمربع -

 احداث سه باب انباري در زیرشیروانی بسطح 17.31 مترمربع-
با توجه به جانمایی پارکینگ در زیرزمین (5 باب مورد تایید می باشد) و پرداخت یک باب  -

کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه  ، تعداد 7 واحد کسري پارکینگ دارند که 4 باب 
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. تجاري و 3 باب مسکونی می باشد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 115.28 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند 

با توجه به نامه کمیسیون ماده صد بشماره 163978-97/0/8/27 در خصوص سال وقوع 
تخلف با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستري و اینکه در زمان احداث اسکلت تخلف 
. افزایش واحد محرز نمی باشد لذا سال وقوع تخلف در سال 1395 مورد گواهی می باشد

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ملک فوق از سال 1397 درحال بهره 
. برداریست

*********************************************************
*********************************************************

**
طی بررسی مجدد پرونده تراکم اعطایی در زمان پروانه براي همکف و زیرزمین بسطح 

.  68.43 مترمربع در گزارش لحاظ نگردیده که بدینوسیله اصالح گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي بهرام امیري مقدم مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم، هریک به 

مساحت 11.46مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و 
طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 7.6 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 265,887,000(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  

هشتاد و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.18  1.5
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/22 1/97/28830 بدوي استادسرا 
استادسرا 

کوچه 
انقالب بن 

بست راهمنا
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 181 مورخ 1397/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 522.46 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله ستون 

:طبقه دوم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
افزایش بنا در همکف به سطح 11.46مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  11.46مترمربع که جمعآ بسطح  22.92مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 7.60مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 7.60 مترمربع که -4
جمعآ بسطح 15.20مترمربع

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
.1398/05/08مبنی بر جزاي نقدي بوده و اجراي حکم نموده است

*********************************************************
***

حال در ادامه کار و در مرحله نازك کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 1.23 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.46 مترمربع ( هر طبقه 1.23 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه سوم جمعاً به سطح 10.23 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول و دوم هرکدام به سطح 0.36 متر مربع و در طبقه سوم به سطح 

7.96 متر مربع ( جمع کل طبقات 8.68 متر مربع )
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز همکف 70% .................... سطح اشغال استفاده شده 76.49

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

213
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

746,630,000(هفتصد و  چهل و  شش میلیون و  ششصد و  سی هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 116.34  2
 

3360000  , 1392
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/12/20 1/97/28832 بدوي دیلمان  
زمینهاي 

فرهنگیان 
جنب 

زمینهاي 
نیروي 

انتظامی 
کوچه 

بوستان 16

1-1-10485-11-1-0-0 213
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه مسکونی به شماره 134مورخ 
1388/04/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 578.60 
مترمربع می باشد.عملیات ساختمانی پایان یافته و واحدها در حال بهره برداري است.در سه 

مرحله مجموعا از بابت یک طبقه مازاد و اضافه بنا در همکف و طبقات و به سطح 241.31 
مترمربع داراي آراء کمیسیون ماده 100 میباشد.خالف جدیدي مشاهده نگردید.ایستگاه 

مشترك آتش نشانی ( پاگرد دوم) اجراء نگردیده است که در اینخصوص نیاز به استعالم از 
سازمان آتش نشانی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

189,302,400(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  سیصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.56  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28833 بدوي کوي 
فالحتی- 

انتهاي 
کوچه 

هجدهم- 
پشت 

مجتمع 
آزادگان - 

کوچه 
وحدت

1-2-10346-33-1-0-0 213
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 156 مورخ 1396/10/21 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 402.40 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 333023 مورخ 1397/04/24 
در مرحله اسکلت ( فاقد خالف ) صادر گردیده است. حال عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.42 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 52.63 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.58 مترمربع ( هر طبقه 1.86 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.39 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.44 متر مربع ( هر طبقه 0.48 
متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 13.93 مترمربع -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 13.80  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

213
6

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سیدپویا میر رضوي و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح توسعه بنا در طبقه اول و احداث یک طبقه 

مازاد و احداث زیرشیروانی و تبدیل آنها به تجاري، مازاد انباري و نه واحد کسري 
پارکینگ تجاري، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن، 

گزارش شهرداري مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را 
محمول بر صحت دانسته مع الوصف، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري 

حکم به تخریب و اعاده به وضع سابق صادر و اعالم می دارد.   

سایر 944.25  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28834 بدوي بلوار اصلی  
گلسار جنب 
 خیابان 115

1-1-10170-6-1-5-0 213
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک دستگاه  آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول با راه جداگانه 
برابر سند ارائه شده به سطح 136.42 مترمربع که داراي بالمانع 1/33/181726 مورخ 

1394/04/15و همچنین از بابت تعمیرات داخلی داراي مجوز تعمیرات به شماره 209839 
مورخ 1395/06/29 می باشد. حالیه مالک با توجه به نقشه برداري ارائه شده اقدام به 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل نمودند
توسعه بنا در طبقه اول به سطح 39.79 مترمربع -

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 186.81 مترمربع -
احداث یک طبقه مازاد به سطح 200.44 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 41.15 مترمربع  -

به کنسول به شارع عام می باشد )
تبدیل طبقه مازاد از مسکونی به تجاري به سطح 200.44 مترمربع -

احداث زیرشیروانی به سطح 40.59 مترمربع-
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، به سطح 10.59 مترمربع داراي مازاد  -

.تراکم می باشد
تبدیل زیرشیروانی به تجاري به سطح 40.59 مترمربع -

از کل ملک به عنوان واحد تجاري مورد استفاده قرار گرفته و برابر ضوابط جاري داراي 9  -
.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

حالیه درخواست پرداخت خالفی آن را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

213
7

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي آرمین عباسی محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات جمعا به 

مساحت 231/06 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
1,164,542,400(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در مورد مهندس ناظر در اجراي 
تبصره هفت قانون اخیر الذکر مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی 

ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه ) به هیئت 
تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 231.06  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/28835 بدوي خ سعدي  
بن بست 

 دوم 6متري

1-2-10300-135-1-0-0 213
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 173/68 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
291,782,400(دویست و  نود و  یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  دو هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 173.68  0.5
 

3360000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/12/25 1/97/28835 بدوي خ سعدي  
بن بست 

 دوم 6متري

1-2-10300-135-1-0-0 213
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 536 مورخ 
91/1/29به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 8واحد مسکونی  با زیر بناي کل 799.90مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله بهره برداري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 45.05 مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 45.05 مترمربع که جمعآ بسطح 180.20مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/52 مترمربع که -3

جمعآ بسطح 2.08مترمربع
 افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.73 مترمربع-4

استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه بمقدار 173.68مترمربع داشته -5
..است

..رعایت پارکینگ براساس ضوابط سال صدور پروانه میگردد-6
...مشمول نما ومنظر نمیگردد-8

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,171,882,800(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  
دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 128.42  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28837 بدوي بلوار  
دیلمان 
جنب 

شرکت موج 
کوچه 

مجتمع 
نرگس

1-1-10377-207-1-0-0 213
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی بشماره 260 مورخ 94/12/16 
و تمدید پروانه مورخ 1395/11/24 همچنین اصالح پروانه شماره 318816 مورخ 1396/11/30

 بصورت ساختمان 5/5 طبق در 15 واحد مسکونی با رعایت عقب سازي در طبقات 4 و 5 
بهمراه زیرشیروانی (انباري)و با زیربناي 2539/34 متر مربع صادر گردیده که عملیات 

.اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 0/58 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 2/31 متر مربع (هر طبقه 0/77 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 23/46 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 99/84 متر مربع-4
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/29 متر مربع-5

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/23 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند

بمساحت 50/66 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و طبق پالن ارائه شده حد -6
.نصاب فضاي سبز رعایت میگردد

.کسري پارکینگ ندارند
.الزم به ذکر است که در وضع موجود داراي 2 راه پله و آسانسور مجزا میباشند

.ضمناv اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اضافه بنا بصورت سایبان  ضمن نقض راي 
بدوي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  45,750,000(چهل و  پنج میلیون 

و  هفتصد و  پنجاه هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.5  3
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28839 تجدید 
نظر

چهار راه  
گلسار 
پشت 

 مخابرات

1-1-10302-119-1-0-0 214
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  395,444,800(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  چهارصد و  چهل و  
چهار هزار و  هشتصد)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 27.77  4
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 9,683,200(نه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  سه هزار و  
دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 1.36  2
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و ضمن تایید سایبان لذا باستناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي 

با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 356,000,000(سیصد و  پنجاه و  
شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي  پروانه 
ساختمانی به شماره 405 مورخ 1393/12/28 و گواهی عدم خالف به شماره 209379 مورخ 
97/05/23 میباشد از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی 

:و راي کمیسیون ماده صد میباشد
احداث سایبان فلزي به سطح 12.5 مترمربع جهت تامین یک واحد پارکینگ-

توسعه تجاري  در همکف به سطح 27.77 مترمربع -
اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري به سطح 1.36 مترمربع (نسبت به پروانه صادره) -

 افزایش واحدهاي مسکونی از یک به دو واحد مسکونی -
.در صورت ابقاي سایبان دو واحد کسري پارکینگ دارد -

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه 
:التفاوت همزمانساز نسبت به آراي صادره کمیسیون ماده صد به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف 1.39 مترمربع (که از این مقدار به سطح 0.29 مترمربع سایبان  -1
میباشد)

اضافه بنا در بالکن تجاري به سطح 0.47مترمربع (نسبت به پروانه صادره) -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.21 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 6.76 مترمربع (هر طبقه 1.69 مترمربع)-4
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم تا پنجم به سطح 0.76مترمربع -5

(هر طبقه 0.19مترمربع)
.از مقدار فوق به سطح 7.28 مترمربع افزایش سطح کنسول میباشد

.بالکن تجاري فاقد نرده گذاري میباشد
.فاقد رمپ معلولین جهت دسترسی به آسانسور میباشد

***.سرویس بهداشتی واحدهاي مسکونی طبقات فاقد سردوش میباشند
طی بازدید مجدد مالک اقدام به نصب سردوش در طبقات و نرده بالکن تجاري و همچنین 

.نصب رمپ معلولین (فلزي) نموده است
مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم 

.میگردد

214
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص بناي مازاد انباري و 
تبدیل راه پله به بناي مفید ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 

جریمه به مبلغ 15,758,400(پانزده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 4.69  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28840 تجدید 
نظر

فازدوم  
معلم -  
انتهاي 

حسین آباد  
نبش بن 
بست اول

1-2-10344-21-1-0-0 214
1

با توجه به گزار ش مورخ 97/11/01،در صورت پذیرش سایبان جهت تامین پارکینگ 
یک واحد کسري پارکینگ منتفی می باشد لذا با توجه به اینکه سایبان مورد حکم 

جریمه واقع گردیده ضمن نقض راي بدوي به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,806,000(دو میلیون و  هشتصد و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.6  0.5
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص بناي همزمانساز 
تجاري ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

54,163,200(پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 4.03  4
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره422 مورخ 93/12/28 و 
گواهی عدم خالف به شماره 200433 مورخ 95/12/28 که پس از آن از بابت احداث یک باب 

مغازه فاقد بالکن و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده در 
واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

 :بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
احداث سایبان متصل به ساختمان در حیاط خلوت به سطح 4.60 مترمربع جهت تامین  -1

پارکینگ
اضافه بناي همزمانساز مغازه به سطح 4.03 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید (همزمانساز) در همکف به سطح 0.68  -3
 مترمربع

مازاد بر تراکم به سطح 4.01 مترمربع ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در  -4
 زیرشیروانی

کاهش زیرشیروانی به سطح 0.50 مترمربع
الزم به توضیح است با توجه به افزایش طول درب هاي پارکینگ در صورت تایید سایبان، 

فاقد کسري پارکینگ بوده و تنها مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ 
.میباشد و در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ دارد

مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

214
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,468,555,200(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  هشت میلیون و  

پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 145.69  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28846 تجدید 
نظر

رشت 
-خیابان 

130

1-1-10091-58-1-0-0 214
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در اسکلت و سقف و دیوارچینی داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/323مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 517.75 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم  به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 36.23 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 108.69 مترمربع (هر طبقه 36.23 مترمربع)-2
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 0.77مترمربع -3

.به سطح 6.06 مترمربع کسري فضاي باز و به سطح 12.86 مترمربع کسري فضاي سبز دارد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

214
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,021,826,400(یک میلیارد و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  
بیست و  شش هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 173.78  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28851 تجدید 
نظر

خ.سعدي  
پشت 

مجتمع 
  آزادگان

1-2-10364-17-1-0-0 214
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/207مورخ 96/12/12 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 689.15 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 31.48 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 125.92 مترمربع (هر طبقه 31.48 مترمربع)-2
از مقدار فوق به سطح 10.88 مترمربع (هر طبقه 2.72 مترمربع) عدم رعایت سطح نورگیر در 

.طبقات میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 0.38  -3

مترمربع (هر طبقه 0.19 مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات سوم و چهارم به سطح 1.32  -4

مترمربع (هر طبقه 0.66 مترمربع)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 14.11 مترمربع -5

مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري هاي زیر شیروانی بیش از پنج مترمربع به  -6
مقدار 0.57 مترمربع

درخصوص تایید جانمایی پارکینگها نیاز به پارك عملی خودرو پس از تکمیل عملیات 
.ساختمانی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

214
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي تجدیدنظر  با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 378,000,000(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون 
) ریال صادر مینماید

جریمه 75  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 1/97/28864 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
پشت اداره 

اوقاف 
خیابان 
توحید

1-1-10206-14-1-0-0 214
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 64.48 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 108,326,400

(یکصد و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 64.48  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/11 1/97/28864 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
پشت اداره 

اوقاف 
خیابان 
توحید

1-1-10206-14-1-0-0 214
4

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 126079 مورخه 96.6.26 در خصوص اصول سه گانه و گزارش کارشناس 

شهرداري مورخ 97.10.15 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي تجدیدنظر با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی جریمه بمبلغ  1,978,536,000(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  هشت 

میلیون و  پانصد و  سی و  شش هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 235.54  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره388مورخ92/12/11بصورت4 طبقه 
روي پیلوت بازیربناي376.20مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی اجراي سفتکاري بوده 

حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه 
:.مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح33.20 مترمربع -1
افزایش درطبقات 1-4بسطح132.80مترمربع-2

 تبدیل انباري زیرشیروانی به یک طبقه مازاد بسطح45.79مترمربع-3
 کاهش راه پله به بام بسطح 5.03مترمربع-4

افزایش تعداد واحدمسکونی از 1به 5واحد که براساس بخشنامه جدید بسطح5-164.91
مترمربع جهت افزایش سطح تعدادواحد ونیز داراي 4واحد کسري پارکینگ میباشد.ضمنا 
.درهنگام صدور پروانه بمقدار 64.48مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته است

====================================
حالیه برابر بازدید مجدد در سال جاري پس از اتمام عملیات ساختمانی مکان مذکور کال 

..بصورت یک واحد اموزشی مورد استفاده قرار میگردد
:.که بشرح ذیل داراي تخلف مجدد ساختمانی بشرح ذیل با حفظ تخلفات فوق الذکر میباشد

 تبدیل واحد مسکونی به آموزشگاه درهمکف بسطح 102.12مترمربع-1
تبدیل واحد مسکونی به آموزشگاه درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 102.12مترمربع که -2

جمعآ بسطح 408.48مترمربع
تبدیل واحد مسکونی به آموزشگاه درطبقه 5  بسطح 67.42 مترمربع-3

باتوجه به تبدیل مسکونی به آموزشگاه داراي 19 واحد پارکینگ بوده که حالیه داراي 19 -4
واحدي کسري پارکینگ آموزشی تعلق میگردد...(هر50مترمربع مفید 2پارکینگ)

مراتب با توجه به راي دیوان عدالت اداري بشماره 9609970903000499 مورخ 96/02/23 به 
پیوست جهت ارسال مجدد به کمیسیون ماده صد برابر راي دیوان و صدور عدم خالفی 

...ودستور مقتضی ارسال میگردد
=============================

==============
گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد ودر یافت راي بدوي بشماره 
1/95/14545 مورخ 95/06/24 و وتجدید نظر بشماره  1/95/18503 مورخ 95/08/18 راي 

تخریب بنا و اعاده به وضع سابق گردیده است..که عملیات ساختمانی در دو مرحله 
سفتکاري و نازك کاري روباتمام بوده که حالیه براساس راي دیوان عدالت اداري بشماره 

9609970903000499 مورخ 96/02/23 همان کمیسیون محترم پس از اخذ نظریه کارشناس 

214
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



..رسمی دادگستري نسبت رفع نقض اقدام و برابر مقررات اتخاذ تصمیم نمایند
که حالیه مالک نسبت به جمع آوري واحد آموزشی وتخلیه کلیه لوازم آموزشی در همکف و 
طبقات اقدام نموده الزم بذکراست تاکنون نصب کابینت ومتعلقات جانبی آشپزخانه نصب 
نگردیده و داراي نصب لوله هاي تاسیساتی وبرقی آشپزخانه بوده و واحد مسکونی داراي 
سرویس بهداشتی وحمام تکمیل بوده و واحد هاي مذکور خالی از سکنه بوده و نیز حذف 
طبقه مازاد و اعاده به وضع انبار زیرشیروانی که حالیه افزایش بنا صورت گرفته براساس 

:.نقشه برداري ونقشه هاي معماري وضع موجود بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح33.20 مترمربع -1

افزایش درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 33.20مترمربع که جمعا بسطح132.80مترمربع-2
 افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 28.07 مترمربع-3

 کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 5.03مترمربع-4
کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 9.11 مترمربع -5

 که جمعا بسطح 36.44 مترمربع
افزایش تعداد واحدمسکونی از 1به4 واحد مسکونی داراي سه واحد کسري پارکینگ تعلق -6

..میگردد
ضمنا درهنگام صدور پروانه بمقدار 64.48مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته -7

..است
مراتب جهت اصالح گزارش براساس اصالحات وتغییرات  صورت گرفته توسط مالک در 
..ساختمان مذکور و ارسال به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

گزارش فوق الذکر مورد تائید و داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و دریافت  ====
  ..راي کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/28864 مورخ 97/12/11 میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,370,044,800(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  چهل 
و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 139.61  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/11 1/97/28871 بدوي بلوار دیلمان 
- بلوار امام 
علی -اولین 
کوچه سمت 

چپ 
-دومین بن 
بست سمت 

چپ

1-1-10280-87-1-0-0 214
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/203 مورخ 
1396/12/11 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 569/92 متر مربع صادر گردیده
.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 31/78 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 95/34 متر مربع (هر طبقه 31/78 متر مربع)-2
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 5/17 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/52 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري در زیرشیروانی لحاظ گردیده است
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 7/32 متر مربع (هر طبقه -4

2/44 متر مربع)
بمساحت 20/62 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -5

.نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******
است.(بروزرسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 23,385,600(بیست و  سه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج 

هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد

جریمه 6.96  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/11 1/97/28873 تجدید 
نظر

استادسرا   
گل- بن 

بست اصالت

1-2-10051-2-1-0-0 214
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در حال احداثی  که داراي پروانه احداث بنا به شماره 1/96/210 
مورخ 96/12/12 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري زیرشیروانی با 
زیربناي کلی 715.10 مترمربع  وداراي عدم خالفی بشماره 330486 مورخ 1397/07/01 با 

..زیربناي 730.03 مترمربع دریافت داشته است
..عملیات ساختمانی در مرحله اتمام ستون و سقف طبقه همکف میباشد

تا این مرحله به استناد نقشه معماري اجرا شده حدودآ بسطح1.13متر مربع اضافه بنا و مقدار 
..5.83 مترمربع کاهش سطح راه پله و افزودن به  بناي مفید در همکف میباشد

الزم بذکراست ملک مذکور درخصوص عقب نشینی داراي سوابق درمرحله عدم خالفی 
: بشرح

بازگشت به نامه مورخ 97/5/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و به استناد خط پروژه 13  ***
مورخ 97/2/10 که پیوست می باشد ملک در حال ساخت فاقد عقب نشینی بوده و جز دو 

پالك در حد  شمال ملک مورد نظر مابقی همباد کوچه می باشند و فقط دو پالك اشاره شده 
عقب تر از کوچه احداث گردیده است که ممکن است خطاي خود مالکین در زمان ساخت بنا 

******..باشد که عقب تر از کوچه احداث کرده اند..... میباشد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند....مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت بناي مازاد برتراکم مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 41,501,425(چهل و  یک میلیون و  پانصد و  یک هزار و  چهارصد و  بیست و  

پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی 
مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 

گیرد

جریمه 84.08  1.5
 

329063  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28877 بدوي کوي 
حسینی 

کوچه گل 
محمدي

1-1-10660-27-1-0-0 214
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت مفروزي سال 87ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148.21  
مترمربع که داراي پروانه ساختمانی از بخشداري بشماره 2122 مورخ 77/08/16 با زیربناي 

70مترمربع و داراي تائیدیه نامه درخصوص پروانه صادره بشماره 97/8029/1/1/5023 
..مورخ97/10/30 از بخشداري میباشد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده که نسبت به پروانه صادره افزایش بنا با قدمت سال 86 
:بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنا در همکف بسطح 35.10 مترمربع-1
احداث نیم طبقه مازاد بسطح 45.74 مترمربع (بصورت خانه ویالئی دوبلکسی)-2

احداث سرویس بهداشتی جدا ساز در محوطه حیاط بسطح 3.24 مترمربع-3
..رعایت پارکینگ میگردد-4

ضمنآ باستناد خط پروژه 13مورخ 97/10/12 به بن بست 6متري بمقدار 3.15مترمربع از 
عرصه واعیان درتعریض بوده که ازاینمقدار بسطح 0/45مترمربع از سرویس بهداشنی 

...درمحوطه میباشد
الزم بذکراست ملک مذکور داراي سوابق گزارش تخلفات بصورت غیابی از ناحیه به 

کمیسیون ماده صد و دریافت راي بدوي بشماره 1/97/25873 مورخ 97/06/31 با زیربناي 
..190مترمربع راي تخریب بنا داشته است

حالیه براساس تعهد ثبتی مهندس ناظر بشماره  46845 مورخ97/12/04 به پیوست جهت 
/. .ارسال به کمیسیون ماده صد و صدور دستور ارسال میگردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 712,000,000(هفتصد و  دوازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 1/97/28891 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
دیلمانvخ 
وحدت 

توحید 4

1-1-10201-1-1-0-0 214
8

با توجه به محتویات پرونده  ضمن  نقض راي بدوي  ، به موجب نظریه شماره 239066 
مورخ97.12.08 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی 

مکان موصوف را به مبلغ 18.195.200.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 3,639,040,000(سه میلیارد و  ششصد و  سی و  نه میلیون و  چهل 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 249.92  0
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 141,260,800(یکصد و  
چهل و  یک میلیون و  دویست و  شصت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 9.92  4
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/11 1/97/28891 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
دیلمانvخ 
وحدت 

توحید 4

1-1-10201-1-1-0-0 214
8

ودرخصوص توسعه بناي مسکونی بمساحت48.20 مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ 
تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده 

ومنتفی میباشد.

ردتخلف 48.2  0
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 30 مورخ 1396/05/11به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 221.54 مترمربع  صادر گردیده است. در مرحله اتمام فونداسیون بدون خالف 
پروانه مرحله دوم دریافت نموده است حالیه با توجه به پیشرفت عملیات در مرحله اتمام 
سفتکاري کل بناي مذکور تبدیل به تجاري شده  و داراي سابقه گزارش می باشد که به 

کمیسیون ماده صد ارجاع شد و برابر آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون محکوم به تخریب 
. بنا گردیده و با توجه به شکایت مالک در دیوان عدالت اداري راي نقض گردیده است
***************************************************

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به آخرین نقشه برداري از وضع موجود 
: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 19.62 مترمربع که از این مقدار بسطح 8.66 مترمربع بصورت  -
 احداث سرویس بهداشتی می باشد

 تبدیل کل طبقه همکف به تجاري بسطح 86.86 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 14.29 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.62 مترمربع بصورت  -

. احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
 تبدیل کل طبقه اول به تجاري بسطح 81.53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 14.29 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.62 مترمربع  -
. بصورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد

 تبدیل کل طبقه دوم به تجاري بسطح 81.53 مترمربع -
 توسعه راه پله تا بام  با توجه به احداث آسانسور بسطح 8.11 مترمربع -

. احداث آسانسور به ابعاد 1.80*1 مترمربع که در اضافه بنا لحاظ شده است -
بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیر شیروانی بسطح 1.81  -

 مترمربع
. تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -

.مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
******

تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد 
می باشد حالیه طی بررسی مجدد با توجه به موافقت کمیسیون مربوطه به فعالیت تجاري در 
خصوص تبدیل راه پله آخر از مسکونی به تجاري  بسطح 19.82 مترمربع فاقد راي جریمه 

 . می باشد مراتب جهت صدور تصمیمات مقتضی تقدیم می گردد

214
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 122,512,000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.76  2
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/14 1/97/28892 بدوي حسین آباد  
 آزادي

1-2-10220-10-1-0-0 214
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
238577 مورخ 97.12.07 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف بابت توسعه بناي تجاري بمساحت 32.11مترمربع وتبدیل 2باب 
مغازه به 3باب (بسطح 87.31 مترمربع) را به مبلغ5.471.325.000 ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,094,265,000(یک میلیارد و  نود و  چهار میلیون و 
 دویست و  شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 119.42  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/343 مورخ 1396/12/28 به صورت 1 طبقه بر روي 2 باب 

مغازه  با زیر بناي کل 246.51 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 5.98 مترمربع -

توسعه تجاري به سطح 32.11 مترمربع -
تبدیل 2 باب مغازه به 3 باب مغازه ( به سطح 87.31 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 5.98 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 3.79 متر مربع و در طبقه اول به سطح 4.01 متر مربع
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ در زمان پروانه ، حالیه داراي 2 واحد کسري  -

.پارکینگ تجاري می باشد
.زیر شیروانی به سطح 4.81 مترمربع کاهش یافته است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  به استناد تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات 

وطبقه مازاد(طبقه پنجم) با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
6,229,742,400(شش میلیارد و  دویست و  بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  چهل و  

دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 618.03  3
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/14 1/97/28893 تجدید 
نظر

گلسار  
توحید نبش 

 خ 101

1-1-10022-18-1-0-0 215
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  به موجب نظریه 
شماره 235340مورخ97.12.04کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ35.685.750.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 7,137,150,000(هفت میلیارد و  یکصد و  سی و  هفت 

میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 241.73  0
 

3360000  , 1395 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
260,769,600(دویست و  شصت میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 155.22  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28893 تجدید 
نظر

گلسار  
توحید نبش 

 خ 101

1-1-10022-18-1-0-0 215
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 49.95  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه بشماره 272 مورخ 93/12/04 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه بهمراه زیرزمین و زیرشیروانی (انباري) شامل 4 واحد مسکونی با زیر 

بناي 1018/75 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد و با 

: توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بصورت
اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 101/21مترمربع -1
اضافه بنا در همکف بمساحت 101/21 مترمربع -2

 تبدیل همکف به 4 واحد تجاري بمساحت 117/04 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه اولً بمساحت 70/54 مترمربع -4

احداث بالکن تجاري سراسري براي 4 باب مغازه بمساحت 124/69 متر مربع (بمساحت  -5
 85/68 متر مربع خارج از 1/3 )

 اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 39/08 متر مربع -6
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 74/32 مترمربع (هر طبقه 37/16 مترمربع ) -7

احداث طبقه پنجم بمساحت 197/66 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-8
توسعه راه پله به بام بمیزان 4/43 متر مربع-9

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 4/8 متر مربع - همکف  -10
بمساحت 5/34 مترمربع و طبقات 1 تا 4 بمساحت 4/86 متر مربع

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 155/22 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -11
اعطایی (تبصره 7)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد-12
توضیح اینکه در زیرزمین بر خالف پروانه صادره به جاي رمپ از باالبر استفاده شده که در  

. صورت تایید باالبر رعایت 7 باب پارکینگ در زیرزمین می گردد
تعداد 10 واحد پارکینگ (4 واحد تجاري -6 واحد مسکونی)مورد نیاز بوده که در صورت -13 
تایید 9 واحد در همکف و زیرزمین طبق جانمایی ارائه شده تعداد یکواحد کسري پارکینگ 

. تجاري دارد
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی در طبقه دوم از یکواحد به دو واحد که مساحت واحد -14 

کوچکتر به کسر اضافه بنا بمیزان 49/95 متر مربع میباشد.(کد 33)
.الزم به ذکر است که سقف بالکن با اسکلت فلزي و دال بتنی اجرا شده است 

ضمناv طبق نامه سازمان آتش نشانی بشماره ش ر -45920-1397 مورخ 397/03/12 فضاي 
دوربند راه پله و ایستگاه مشترك تعبیه شده است همچنین با توجه به حذف رمپ در بناي 
.مذکور با عنایت به سال وقوع تخلف (1395) ، حذف رمپ از نظر این سازمان بالمانع میباشد

215
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 .حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند 
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم فرشته همتی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 100.14 مترمربع، در طبقه 
اول به مساحت 99.11 مترمربع، در طبقه دوم به مساحت 81.05 مترمربع، در طبقه 
سوم و چهارم هر یک به مساحت 99.11 مترمربع، توسعه راه پله به بام به مساحت 

5.74 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,881,340,800(چهار میلیارد 

و  هشتصد و  هشتاد و  یک میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 484.26  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28898 بدوي 0-0-1-81-10033-1-1 گلسار 108 215
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/55مورخ 
97/05/01به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1233.75 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و فاقد سربندي می باشد و 

: با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 100.14 مترمربع -

 افزایش ارتفاع پیلوت با توجه به عدم کفسازي تا این مرحله 3.50 متر می باشد -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 99.11 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه دوم به کسر وید بسطح 81.05مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح99.11 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 99.11 مترمربع که از این مقدار بسطح مترمربع بصورت  -
. تراس غیر مسقف می باشد

احداث کنسول غیر مجاز در طبقات اول تا چهارم بسطح 30.16 مترمربع (هر طبقه 7.54  -
 مترمربع )به سمت شارع

توسعه راه پله به بام به سطح  5.74 مترمربع -
  . رعایت 3 پارکینگ دوبل برابر ضوابط پروانه می گردد -

. مساحت راه پله ببر خالف ضوابط پروانه بیش از 25 متراست -
. در طبقات عالوه بر آسانسور در نظر دارند باالبر نیز احداث  نمایند -

حالیه با توجه به نامه شماره 99999-98/06/10 کمیسیون ماده صد در خصوص تصمیم 
اعضاي محترم مبنی بر قید مساحت کنسول بصورت جداگانه با قید مکان احداث کنسول 

بدینوسیله اشعار می دارد کنسول احداثی در هر طبقه رو به شارع با مساحت (3.38+4.16 = 
7.54 مترمربع ) در دو قسمت طبق نقشه پیوست می باشد  که به عمق 0.76در راس قوس  و 
. 1.13 متر احداث گردیده است و در فیلد پیش آمدگی ها بصورت جداگانه قید گردیده است

*********************************************************
***********************************************

*********************************************************
*********************************************

برابر راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات داراي راي 
جریمه واز بابت احداث کنسول غیرمجاز در حد شمال شرقی محکوم به تخریب بنا گردیده 

که طی بازدید بعمل آمده مالک راسا اجراي حکم نموده اند . مراتب جهت بروزرسانی گزارش 
و  مختومه نمودن پرونده خالف و صدور  گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از 
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. کمیسیون ماده صد  تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي احمد حاجی کریمیان 

مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 18.22 مترمربع و در 
طبقه اول به مساحت 12.82 مترمربع، در طبقه دوم به مساحت 6.18 مترمربع، در 

طبقه سوم به مساحت 12.82 مترمربع، در طبقه چهارم به مساحت 20.3 مترمربع ( از 
این مقدار به مساحت 13.2 مترمربع عدم رعایت عقب سازي می باشد. )، با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3

 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 274,326,000(دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  
سیصد و  بیست و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.34  3
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28900 بدوي گلسار خ 
192  

1-1-10530-21-1-0-0 215
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 393 مورخ 1388/12/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 513.65 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.93مترمربع ( که از این مقدار به سطح 8.71 مترمربع به  -
صورت سایه کنسول بال استفاده بوده که تخلف محسوب نمی گردد و در جدول کاربریها 

لحاظ شده و به سطح 18.22 مترمربع به صورت خارج تراکم می باشد )
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 12.82 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.18 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 12.82 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 20.3 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 13.2 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 2.15 مترمربع

.رعایت پارکینگ با توجه به ضوابط سال صدور پروانه گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 798,168,000(هفتصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  شصت و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 95.02  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/25 1/97/28901 بدوي رشتیان 
بلوار 24 

متري جدید

1-2-10234-109-1-0-0 215
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/119 مورخ 
1397/06/01 بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی با زیربناي 593.64 

متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است 
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 

 باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 20.35 متر مربع -1

 احداث یک باب مغازه  بصورت تبدیل پیلوت به تجاري در همکف بسطح 49.50 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقات اول و دوم و سوم  بسطح حدود  61.05 متر مربع (هر طبقه 20.35) -3
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بسطح 154.10  -4

 متر مربع
  کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.70 متر مربع-5

اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجمو ع -6
 (ساختمان بسطح 13.62 متر مربع ( 3 + 3.54*3
 تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -7

داراي کسري فضاي باز بسطح 10.99متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 40 متر مربع   -8
 می باشد

.درخواست  گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره  **********

1/98/23369 مورخ 1398/10/10میباشد که در راي صادره بابت تبدیل پیلوت به تجاري 
داراي راي تخریب و بابت اضافه بنا در طبقات و طبقه مازاد داراي راي مبنی بر جریمه 

میباشد که با توجه به بازدید انجام شده مغازه همکف تخریب شد بنابر این ردیف دوم و 
 هفتم گزارش منتفی می باشد  مراتب جهت به روز رسانی  تقدیم می گردد

طی بازدید انجام شده  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است مراتب جهت به  *******
 روز رسانی  تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي رضا پوررحمان مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 78.2 مترمربع و در طبقات 
اول و دوم، هر یک به مساحت 83.2 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف  

و طبقات هر یک به مساحت 2.83 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,551,147,200(دو میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  چهل و  
هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 253.09  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28903 بدوي پارك  
نیکمرام  

هاله

1-2-10080-17-1-0-0 215
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 1/96/261 مورخ 1396/12/28 و پس از آن داراي اصالح پروانه به شماره 329590 

مورخ 1397/10/02 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1535.5 
مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 78.2 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 166.4 مترمربع ( هر طبقه 83.2 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.83 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 5.66 متر مربع ( هر طبقه 2.83 
متر مربع )

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,192,198,400(دو میلیارد و  یکصد و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  نود و  هشت هزار 
و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 217.48  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28905 بدوي شهید 
بهشتی   

بهاران

1-1-10277-6-1-0-0 215
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/44مورخ 
97/04/28 به صورت  3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 669.20 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و با 

. تکنولوژي جدید سقف وافل اجرا شده است
:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 54.37 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 163.11 مترمربع ( هر طبقه  54.37 مترمربع  -

(
 حذف انباري در زیرشیروانی بسطح 42.68 مترمربع-

با توجه به افزایش مساحت واحد ها و ضرورت تامین پارکینگ دوبل تعداد 6 پارکینگ  -
 . براي سه واحد تامین شده است

 رعایت فضاي سبز می گردد -
 . رعایت فضاي باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

215
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با توجه به محتویات پرونده و نظربه اینکه مالکین فرزند سه شهید معظم دفاع مقدس 
میباشند ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه 

بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
391,104,000(سیصد و  نود و  یک میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 232.8  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/28907 بدوي 0-0-1-22-10355-2-1   فاز2 معلم  215
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 424 مورخ 94/12/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 516.09 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 

نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به 
:شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 53.90 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.31 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم به سطح 161.70 مترمربع (هر طبقه 53.90 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 11.67  -4

مترمربع (هر طبقه 3.89 مترمربع)
مازاد برتراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 3.22  -5

مترمربع
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

215
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم زهرا راد قصبه مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث آسانسور در حیاط مشاعی به مساحت 3.04 مترمربع 

در همکف و هر یک از طبقات اول تا چهارم با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد و با توجه ارائه رضایت نامه ثبتی 
از سایر مالکین به شماره 100921-90.05.03 ، مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
108,224,000(یکصد و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.     

جریمه 15.2  2
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 1/97/28908 بدوي گلسار -  
خیابان 130

-  نبش 
توحید 10

1-1-10433-5-1-0-0 215
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  یک باب ساختمان مسکونی 4 طبقه بر روي پیلوت 
در 9 واحد مسکونی ( یک واحد در همکف و 8 واحد در طبقات  ، هر طبقه دو واحد مسکونی 
و بصورت شمالی و جنوبی )  که داراي گواهی پایانکار به شماره 11848 مورخ 1379/05/13 و 

.با مساحت کلی 1064.38 مترمربع صادر شده است
حالیه طی بازدید میدانی بعضی از مالکین مبادرت به احداث آسانسور بعد از پایان کار نموده 

.اند
الزم به ذکر است که آسانسور احداثی از داخل حیاط مشاعی حد شمالی احداث شده است و 

به چهار واحد مسکونی از 9 واحد مسکونی در طبقات اول تا چهارم ( واحد هاي جنوبی ) 
..تعلق می گیرد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده ، مساحت آسانسور احداثی در هر طبقه 3.04 مترمربع و 
.در مجموع 4 طبقه با احتساب همکف به مساحت 15.20 مترمربع می باشد

داراي  تعهد و رضایت نامه ثبتی به شماره 100921 مورخ 1390/05/03 از بعضی از مالکین می 
.باشد

.استاندارد آسانسور ارائه نشده است
مجددا الزم به ذکر است که با توجه به بررسی سوابق و بالمانع هاي صادر شده در سال هاي 

قبل از سال 1391 تا سال 1396  ( بالغ بر 9 بالامانع و سابقه قبلی از واحد هاي شمالی و 
جنوبی  )  که در سیستم شهرداري موجود می باشد  به آسانسور احداثی اشاره اي نشده 

است که حالیه متقاضی با در دست داشتن نامه ي شرکت توریع برق استان گیالن  به شماره 
             : 98/10220 مورخ 1398/02/12 و تحت عنوان

آپارتمان مذکور در تاریخ 80/07/25 با قدرت 25 آمپر تکفاز نصب گردیده و در تاریخ   "
90/04/11 پس از واریز هزینه تبدیل آمپراژ به 25 آمپر سه فاز ارتقا پیدا نمود v ادعا  دارد که 

.تاریخ نصب آسانسور سال 1391 می باشد
در تاریخ 1396/08/27 نیز داراي درخواستی دیگر به شماره 320043 و تحت عنوان مجوز 
تعمیرات ساختمان می باشد که فاقد گزارش کارشناسی و عدم پیگیري از سوي مالکین 

.ساختمان می باشد
از بابت احداث آسانسور داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/28908 مورخ 

1397/12/11 مبنی بر صدور جریمه با قدمت سال 1396 می باشد  که حالیه متقاضی به تاریخ 
ساخت آسانسور معترض بوده که حالیه با توجه به توضیحات فوق الذکر ،  مراتب جهت 

.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می گردد

215
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم رقیه محجوب مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,607,222,400(یک میلیارد و  ششصد و  هفت میلیون و  دویست و  
بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 239.17  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28909 بدوي بیستون  
پارك 

نیکمرام 
بهادر

1-2-10084-6-1-0-0 215
8

در خصوص طبقه مازاد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,273,745,600(دو میلیارد و  

دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 225.57  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/157 مورخ  97/6/19 با زیر بناي کل  742.33 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 

اسکلت و فاقد سربندي می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح 
:زیر می باشد

تغییر جانمایی ملک بر خالف نقشه مصوب که از شمال به جنوب تغییر کرده و بصورت  -1
.کامل بر ساز غربی اجرا شده است

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 54.97 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول الی سوم جمعاً بسطح  164.91 متر مربع ( هر  -3

طبقه 54.97  مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد بسطح 225.57 متر مربع در طبقه چهارم -4

توسعه زیر شیروانی بسطح 13.65 متر مربع -5
بسطح 1.5 متر مربع مربوط به احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بوده که مشمول  -6

.عوارض درآمدي نیز می باشد
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقه اول الی سوم جمعا بسطح 4.14 متر مربع -7
افزایش تعداد درب سواره رو از 3 به 4 و همچنین افزایش عرض درب ها به 4 متر که با  -8
توجه به عدم وجود پارك حاشیه اي در نقشه هاي مصوب پروانه لذا داراي 4 واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي به دلیل افزایش عرض  درب می باشد
افزایش تعداد واحد از 6 به 8 واحد مسکونی -9 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
****

.عملیات  ساختمانی به پایان رسیده است
***

با توجه به تغییر جانمایی اشاره شده در بند 1 در هر طبقه بسطح 29.40 متر مربع داراي 
اضافه بنا ناشی از تغییر جانمایی بوده که از این مقدار بسطح 10.60 متر مربع مربوط به عدم 
رعایت 2 متر حیاط خلوت حد شمالی مطابق پروانه صادره می باشد.که در مجموع طبقات 

.همکف و اول تا سوم جمعاً بسطح 117.6 متر مربع می باشد
.در زمان صدور پروانه پارك حاشیه اي نداشته است

215
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

54,963,000(پنجاه و  چهار میلیون و  نهصد و  شصت و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 17.73  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28914 بدوي شهداي  
گمنام پشت 

چهل 
 دستگاه

1-2-10444-136-1-0-0 215
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 446 مورخ 85/12/26 بصورت 
ساختمان2/5 طبقه در یک واحد مسکونی با زیربناي 196/35 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف طبقه دوم (سقف سوم) میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 

.بمساحت 17/73 متر مربع (هر طبقه 5/91  متر مربع) میباشند
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

726,364,800(هفتصد و  بیست و  شش میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 108.09  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/20 1/97/28922 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
 بوستان 15

1-1-10486-5-1-0-0 216
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/139مورخ 
97/06/11به صورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی  شامل  3 واحد مسکونی کالً 

با زیر بناي 431.30 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 23.38 مترمربع -

احداث یک باب مغازه در پیلوت بسطح 20.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 70.14 مترمربع ( هر طبقه 23.38 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.56 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 11.01مترمربع

. با توجه به احداث مغازه یک باب کسري پارکینگ تجاري دارند -
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.60 مترمربع -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

216
0

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي یوسف اکبري مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  1.75 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 200,684,400(دویست میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.13  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/28923 بدوي معلم کوچه 
وحدت بن 
بست رضا 
زاده پالك 

32

1-2-10265-599-1-0-0 216
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري  و داراي 
پروانه مسکونی به شماره 163مورخ 78/04/26 و پایانکار بشماره 16451 مورخ 79/06/29 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 432 مترمربع می باشد که 

 تعمیرات کلی بدون مجوز انجام شده و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 
:هاي ذیل نسبت به پایانکار صادره می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 11.40 مترمربع که از این مقدار بسطح 7.93 مترمربع احداث  -
. آسانسور هیدرولیکی و اتاقک تاسیسات آن می باشد

اضافه بنا در طبقه اولً به سطح 6.35 مترمربع که از این مقدار بسطح 5.98 مترمربع  -
   . احداث آسانسور و راه روي دسترسی به آن می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 10.13 مترمربع که از این مقدار بسطح 9.76 مترمربع  -
 . احداث آسانسور و راه روي دسترسی به آن می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 6.25 مترمربع که از این مقدار بسطح 5.98 مترمربع  -
   . احداث آسانسور و راه روي دسترسی به آن می باشد

طبقات دوم و سوم بصورت دوبلکس درآمده است . بنابراین واحد هاي مسکونی از سه به  -
 . دو واحد کاهش یافته است
. رعایت پارکینگ می گردد -

تخریب انباریها در ورودي و تخریب  راه پله مجزا در همکف و موتورخانه و  احداث انباري  -
 و سرویس بهداشتی در فضاي پیلوت

با توجه به حذف موتور خانه همکف استفاده از پکیج جهت سرماش و گرمایش ساختمان -
 تعمیرات داخلی شامل سرامیک رنگ آمیزي و کاشیکاري و کاغذ دیواري دیوارها -

احداث راه پله از طبقه دوم به طبقه سوم در فضاي مسکونی واحد -
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

216
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,249,884,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  نه میلیون و  
هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.46  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/28924 بدوي رشتیان -   
کوي 

احمدیان -  
گوهري

1-2-10151-10-1-0-0 216
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/21 1/97/28924 بدوي رشتیان -   
کوي 

احمدیان -  

1-2-10151-10-1-0-0 216
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/269 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 600.01 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 25.11 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 25.11 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 82.44 مترمربع ( هر طبقه 27.48  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 2.37 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 
باشد )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 2.79 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.68 متر مربع ( هر طبقه 

3.17 متر مربع )
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.33 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد ( طبقه چهارم از حالت دوبلکس خارج و به یک واحد  -

مستقل تبدیل شده است )
.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 25.8 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 33.3 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و حد نصاب فضاي سبز با 

.توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,323,313,500(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  سه میلیون و  سیصد و  سیزده 
هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 161.76  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/16 1/97/28927 تجدید 
نظر

رشتیان  
فوالدلوي 

دوم و 
چهارم بن 
بسن پرواز

1-2-10088-201-1-0-0 216
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 6مورخ 96/04/03به 
صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 
640.59 مترمربع می باشد که در مرحله بتن ریزي فونداسیون از بابت اضافه بنا به مساحت 

19.58 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم بشماره 
314007-96/12/28اخذ نموده اند . مجددا در مرحله نازك کاري  با توجه به نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به قبل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 6.63 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.37 بصورت سایبان با  -

. مصالح فلزي جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  145.08 مترمربع ( هر طبقه 36.27  -

مترمربع )
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 9.82 مترمربع ضمنا  بسطح 0.23 بناي مازاد بر تراکم  -

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد
. رعایت پارکینگ می گردد -

**********************
پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و حالیه عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده 

.صد را دارند . مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و گزارش شهرداري مبنی براینکه 
درخصوص شکایت همسایه ملک مورد نظر فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد، 

نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 917,028,000(نهصد و  هفده میلیون و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 181.95  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28930 تجدید 
نظر

استادسرا 
سعدي ك 

 نوري

1-2-10328-61-1-0-0 216
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/125 مورخ 97/6/6  بصورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد  مسکونی گردیده است. 

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري و سربندي می باشد. تا این  مرحله به استناد نقشه 
:معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 29.94 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول الی  چهارم جمعاً بسطح 119.76 متر مربع ( هر طبقه 29.94 متر  -2

مربع)
اضافه بنا تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 6.45 متر  -3

مربع و در طبقات اول الی چهارم جمعاً  بسطح 25.8 متر مربع ( هر طبقه 6.45 متر مربع)
کاهش در زیر شیروانی بسطح 22.04 متر مربع -4

.رعایت پارکینگ می گردد
ضمناً از اضافه بناي طبقات بسطح 2.11 متر مربع در هرطبقه بصورت کنسول به سمت حیاط 

ضلع شمالی می باشد که بصورت راهرویی به عرض حدود 1.8 متر بوده که در خصوص 
اشرافیت کنسول داراي سوابق شکوائیه  بوده که با توجه به اینکه طرفین آنرا مطابق با نقشه 
معماري دیوارچینی  نموده لذا داراي اشرافیت به پالك همسایه نمی باشد. همچنین شاکی در 

خصوص تصرف خندق مشترك  اعتراض نموده که با توجه به بررسی حدود و ابعاد سند 
.مالکیت بناي احداثی مطابق محدوده سند مالکیت ساخته شده است

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي درخصوص مبلغ جریمه1,311,408,000(یک میلیارد و  سیصد و  یازده 
میلیون و  چهارصد و  هشت هزار ) ریال تایید میگردد

جریمه 195.15  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28932 تجدید 
نظر

رشتیان  
انام - ك 15
 گلریز اول

1-2-10090-5-1-0-0 216
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص افزایش تعداد واحد 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي عینا تایید میگردد

ردتخلف 55.75  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/242 مورخ 1396/12/26 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 899.89 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به سطح 20.03 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 128.36 مترمربع ( هر طبقه 32.09  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 4.63 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 
باشد )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 7.38 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

34.24 متر مربع ( هر طبقه 8.56 متر مربع )
با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 5.14  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 8 واحد ( طبقه چهارم از 1 واحد به 2 واحد  -

افزایش یافته است )
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 1.56 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی حد نصاب فضاي سبز باتوجه به عدم نمایش روي  

.نقشه ها رعایت نشده است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1397/12/18 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

**********
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

24,657,400(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  چهارصد) 
ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 79.54  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28939 بدوي بلوار قلی  
پور روبروي 
مسجد کوي 
حسینی ك 
33 انتهاي 

  کوچه

1-1-10369-163-1-0-0 216
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 342,426,000(سیصد و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  بیست و  
شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 73.64  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان نسقی در حال احداث بدون مجوز به 
صورت 1 طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی و به استناد نقشه برداري ارائه شده به سطح 

:عرصه 76.59  مترمربع با پوشش 100% داراي اضافه بنا به شرح ذیل می باشد
همکف به سطح 76.59 مترمربع ( 43.39 مترمربع داخل تراکم و 33.20 مترمربع خارج  -1

تراکم )
طبقه اول به سطح 76.59 مترمربع ( 36.15  مترمربع داخل تراکم و 40.44  مترمربع  -2

خارج تراکم )
.ضمناً داراي 1 واحد کسري پارکینگ می باشد -3

عملیات ساختمانی در مرحله اجراي ستونهاي طبقه اول بوده و طبقه همکف در حال بهره 
 .برداري می باشد. اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف 1394 می باشد

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/02/23 به سطح 4.28 مترمربع از اعیان حد غرب در 
 .تعریض خیابان 35 متري  می باشد

.درخواست پرداخت خالفی آنرا را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حسن منصف مدارایی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 16.96 مترمربع، 
تبدیل تراس روباز به بناي مفید به مساحت 4.5 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به 

مساحت 48.76 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 252,792,000
(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. ضمناً در خصوص عقب نشینی در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه 
مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.  

جریمه 70.22  2
 

1800000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/20 1/97/28940 بدوي شهید  
بهشتی 

بلوار نماز 
بوستان 2 8

 متري

1-1-10276-3-1-0-0 216
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت عرصه 123.50مترمربع که از بابت اعیان (دوبلکسی) داراي پروانه کلی (20 
واحدي) به شماره 75 مورخ 65/02/02 و پایانکار به شماره 13/25074 مورخ 67/06/28 می 
باشد.مالک بدون مجوز سال 96 اقدام به تغییرات معماري و توسعه بنا به شرح ذیل نموده 

:است
اضافه بنا در همکف به سطح 16.96 مترمربع-

تبدیل تراس روباز به بناي مفید به سطح 4.50 مترمربع-
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 48.76 مترمربع-

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد 
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/11/10 به سطح 6.28 مترمربع از حد شمال در 

.تعریض معبر 10 متري واقع گردیده است
مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه برداري به صورت حدودي میباشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حسن مطهر بذال مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.34مترمربع، اضافه بنا 

در طبقه اول به مساحت 7.64 مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.21 
مترمربع، احداث یک طبقه مازاد ( در طبقه سوم ) به مساحت 84.96 مترمربع، کاهش 

تعداد واحد از دو به یک به صورت تریبلکس، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 679,728,000(ششصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 101.15  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/12/21 1/97/28942 بدوي حسین آباد  
انتهاي 

 کوچه هفتم

1-2-10220-2-1-0-0 216
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 119مورخ 
1396/09/01 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 270.35  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

فاقد  آجرچینی و فاقد  سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 
:  هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.34 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اولً به سطح  7.64 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 8.21 مترمربع که از این مقدار بسطح 0.57 مترمربع بصورت  -
 عدم رعایت پخ و پیشرفتگی غیرمجاز می باشد

احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 84.96 مترمربع که از این مقدار بسطح 0.57  -
. مترمربع بصورت عدم رعایت پخ و پیشرفتگی غیرمجاز می باشد

 کاهش سطح زیرشیروانی با توجه به حذف انباري بسطح 5.56 مترمربع -
 . رعایت 2 باب  پارکینگ می گردد -

. تا این مرحله داراي سوابق و جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد
توضیح اینکه طبقه اول یک واحد مجزا و طبقه مازاد با طبقه دوم مجموعا تشکیل یک واحد 

را می دهد و براي دو واحد مسکونی رعایت 2 باب پارکینگ گردیده است لیکن در راي  
صادره از کمیسیون ماده صد به اشتباه بصورت تریبلکس  جریمه گردیده  ، که بدینوسیله 

. اصالح گردید
حالیه خالف جدیدي مشاهده نشد ودرخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از 

.کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

216
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ر خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حسن رزقی و شرکا مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.29 مترمربع و در طبقات 
اول تا چهارم هر یک به مساحت 17.04مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقات 
 هر یک به مساحت 1.79مترمربع، مازاد انباري زیرشیروانی به مساحت 3.14 مترمربع، 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 459,900,000(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون 
و  نهصد هزار )  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.75  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28943 بدوي  
رشتیان(کم
ر بندي قلی 

زاده) 
احداثی 10 

 متري

1-2-10446-28-1-0-0 216
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/326 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1271.15مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.29 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 68.16 مترمربع ( هر طبقه 17.04 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

چهارم جمعاً به سطح 7.16 متر مربع ( هر طبقه 1.79 متر مربع )
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع درهمکف به سطح 0.75 مترمربع و 4  -
عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی  به سطح 2.39 مترمربع (جمعاً به سطح 3.14 

.مترمربع )داراي مازاد تراکم می باشد
.زیر شیروانی به سطح 1.15 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

216
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 177,760,800(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت 

هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.27  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28944 بدوي حسین اباد  
پشت خانه 
هاي سپاه 

کوچه ماقبل 
آژانس 
شبنم

1-2-10691-24-1-0-0 217
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 74 مورخ 
97/05/11به صورت 3طبقه روي پیلوت درسه  واحد مسکونی  با زیر بناي کل646.25 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده حالیه مالک بر خالف مفاد پروانه براساس نقهش 
برداري ونقشه معماري ارائه شده اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نموده 

:.که افزایش بنا صورت گرفته کمتر از حد5% زیربناي پروانه میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 2.28مترمربع(بکسر سایبان جهت پارکینگ درهنگام -1

صدور پروانه)
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 2.28مترمربع که جمعآ بسطح 6.84 مترمربع-2

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 6.08 مترمربع-3
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 6.69 مترمربع جمعآ -4

بسطح 20.07 مترمربع
 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بسطح  بسطح 9.56 مترمربع-5

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-6
..رعایت پارکینگ براساس ضوابط پروانه صادره میگردد-7

...مشمول نما ومنظر میگردد-8
داراي سوابق گزارش شاکی از سوي ملک مجاور درخصوص تخریب دیوار و عدم عرض 9-2
متر حیاط خلوت بوده (که 2 متر حیاط خلوت حد شمالی ملک متشاکی رعایت شده است.)

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

217
0

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 15,445,012(پانزده میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار و  دوازده)  
ریال صادر می گردد.

جریمه 67.22  1
 

297000  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28950 بدوي علی آباد   
شریعتی - 
بهنام اله 

یاري انتهاي 
ك

1-2-10260-28-1-0-0 217
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده یکبابخانه مسکونی دوبلکسی برابرسند مالکیت عرصه بسطح156.40
مترمربع که داراي بالمانع 1/33/19415-76/12/11 وپروانه بشماره 70/11/02-236 

وپایانکاربشماره 12982-79/05/19میباشد.در بررسی نقشه هاي پروانه سقف بصورت 
شیروانی بوده که در وضع موجود قسمتی از آن بسطح حدود 35.10 مترمربع ، بصورت 

تراسی و روي آن النه کبوتر با مصالح چوبی احداث شده است . ضمنا در حیاط جلو داراي 
سایبان جهت تامین پارکینگ بسطح 9 مترمربع می باشد که فاقد مجوز است ، همچنین 

. داراي اضافه بناي همزمانساز در نیم طبقه بسطح 23.12 مترمربع می باشد
باستناد خط پروژه 13-97/12/06 بسطح 2.63 مترمربع از ملک مذکور در تعریض کوچه 10 

. متري قرار دارد
 . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

217
1

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 547,460,000(پانصد و  چهل و  هفت میلیون و  چهارصد و  شصت 
هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 70.64  2.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/28951 بدوي بلوار معلم  
- کوچه 
فالحتی 
-کوچه 
نسیم

1-2-10685-3-1-0-0 217
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت سال 1374 به صورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت عرصه  169.50 مترمربع که یک باب خانه ویالئی به مساحت اعیان  
63.39 مترمربع در محل موجود بوده که متعاقب آن مالک مبادرت به دریافت  پروانه توسعه 

بنا به شماره 417 مورخ 1394/12/27 و توسعه ساختمان با حفظ اعیان موجود و بصورت 
37.54 مترمربع توسعه پیلوت در همکف و 71.67 مترمربع توسعه مسکونی در طبقه اول و 

.در مجموع داراي پروانه توسعه بنا به مساحت 109.21مترمربع می باشد
الزم به ذکر است که متقاضی پس از دریافت پروانه توسعه بنا مبادرت به تخریب اعیان 

قدیمی موجود نموده و  احداث مجدد بنا نموده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
:شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

. توسعه بناي مسکونی در همکف به مساحت 63.47 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم از بابت راه پله به بام به مساحت 7.17 مترمربع-2

.کسري پارکینگ ندارد
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق و راي بدوي کمیسیون ماده صدبه شماره 1/97/28951
 مورخ 1397/12/21 و مبنی بر صدور راي جریمه می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده 

است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

217
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و ارائه رضایت نامه محضري از مالکین بشماره 
هاي 15122مورخ 1395.09.11دفترخانه اسنادرسمی 189رشت و21146مورخ 

1393.11.26دفترخانه اسنادرسمی 152رشت ،راي صادره منطبق با موازین قانونی 
اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده 

است لذا راي بدوي جریمه بملغ 32,202,000(سی و  دو میلیون و  دویست و  دو هزار ) 
ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 17.89  0
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/28952 تجدید 
نظر

حسین آّباد  
یازدهم 

ساختمان 
سید

1-2-10690-7-1-3-0 217
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکواحد آپارتمان در طبقه سوم بانضمام 
پارکینگ و انباري فاقد پروانه و داراي پایانکار شماره 1/33/12415 مورخ 1389/04/22 از 

.شهرداري میباشد
توضیح اینکه قبل از پایانکار بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري بمساحت 

19/47 متر مربع داراي رأي تجدید نظر مورخ 1389/03/09 مبنی بر اعاده به وضع سابق بوده 
و

پس از پایانکار بصورت انباري مسکونی (قطعه هفتم) بمساحت 17/89 متر مربع تفکیک 
.گردیده است

حالیه مالک مجدداv اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه فاقد بالکن (با قدمت  
.سال 89) بمساحت 17/89 متر مربع با راه ورودي از معبر و درب کرکره اي نموده اند

.همچنین داراي سایبان (اسکلت فلزي) در حیاط مشاعی بمساحت 12 متر مربع میباشند
.ضمناv کل ساختمان بصورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی میباشند

.حالیه متقاضی درخواست تبدیل انباري مذکور (مسکونی) به مغازه را دارند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده سربندي سایبان مذکور برچیده شده است *******

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

217
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
زیرشیروانی به مسکونی در طبقه سوم  بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 73,287,720(هفتاد و  سه میلیون 
و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  هفتصد و  بیست) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 123.38  2
 

297000  , 1382 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/18 1/97/28953 تجدید 
نظر

خ.صفاري 
خ. 

استادسرا  
لسانی

1-2-10048-37-1-0-0 217
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 816 مورخ 1361/05/31 و گواهی 
تفکیک بشماره 1/33/27045 مورخ 1382/07/30 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 3 واحد 

 مسکونی صادر گردیده
توضیح اینکه در سال 82 مالک واحد مسکونی طبقه دوم بدون مجوز اقدام به تبدیل 

.زیرشیروانی به واحد مسکونی بمساحت 123/38 متر مربع نموده اند
الزم به ذکر است که طبقات دوم و سوم بصورت یکواحد مسکونی (دوبلکس) بوده و کسري 

.پارکینگ ندارند
ضمناv درخصوص احداث طبقه سوم داراي توافق نامه محضري بشماره 215423 مورخ 

.1390/05/24 (پیوست) از سایر مالکین واحد هاي مسکونی میباشند
حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست بررسی و ارسال پرونده به 

.کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

217
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,967,112,000(یک میلیارد و  نهصد و  شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  دوازده هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 195.15  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/28955 بدوي بلوار  
دیلمان 
وحدت 

گلستان 1
و3

1-1-10298-3-1-0-0 217
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/67 مورخ 1397/05/07به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 752.25 مترمربع صادر گردیده است.  الزم به توضیح است از بابت 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 31.45 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 125.8 مترمربع ( هر طبقه 31.45 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 7.18 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 30.72 متر مربع ( هر طبقه 

7.68 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 17.25 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

 .مورخ 1398/04/26مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

*
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

217
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 1,046,304,000(یک میلیارد و  چهل و  شش میلیون و  سیصد 

و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.8  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28956 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 
پشت 

مدرسه 
کوثر بن 

بست 
رحیمی

1-1-10278-6-1-0-0 217
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان موردنظر ساختمان در حال احداث که عملیات در مرحله بتن ریزي سقف دوم 
نیمه کاره متوقف گردیده داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/13 مورخ 97/04/10 به 

صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و 
بازیربناي 813.30 مترمربع میباشد. حالیه برابر نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول 

:پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در همکف به سطح 34.60 مترمربع-

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 69.20 مترمربع (هر طبقه 34.60 مترمربع) -
احداث کنسول غیرمجاز رو به شارع در طبقات اول و دوم به سطح 8.40 مترمربع (هر  -

طبقه 4.20 مترمربع)
از بابت موارد مذکور داراي سوابق شکایت و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه اضافه 

.بنا و تخریب کنسول روبه شارع میباشد
حالیه مالک با توجه به نقشه هاي ارائه شده اقدام به تخریب بخشی از کنسول نموده و اظهار 

.میدارد باقیمانده کنسول در مراحل بعد جهت نماسازي مورد استفاده قرار میگیرد
----------

.طی بازدید مجدد مالک اقدام به تخریب کنسول مطابق راي کمیسیون ماده صد نموده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 1/97/28957 تجدید 
نظر

گلسار  
بلواردیلمان 

توحید

1-1-10072-15-1-0-0 217
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 468 
مورخ 92/12/28 و گواهی عدم خالف به شماره 297634 مورخ 97/09/25 به صورت 4 طبقه 

در 4 واحد مسکونی بر روي پیلوت و 3 طبقه بر روي یک باب مغازه به انضمام بالکن 
.میباشد.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

حالیه مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش واحدهاي مسکونی از 4 به 7 واحد نموده 
.است که بر این اساس با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه یک واحد کسري پارکینگ دارد

.هرگونه مغایرت پس از ارائه نقشه برداري از سوي مالک قابل بررسی میباشد 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1.5 برابر براي مقدار بناي خارج تراکم تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 

بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  737,553,600(هفتصد و  سی و  هفت میلیون و  
پانصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 146.34  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28960 تجدید 
نظر

پستک 
روبروي 
مسجد 

کوچه گلها

1-1-10182-317-1-0-0 217
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 0.1 برابر براي مقدار بناي داخل تراکم تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 

آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  132,189,120(یکصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  نه هزار و  یکصد و  بیست) ریال تایید می نماید.

جریمه 393.42  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت ساختمان در حال احداث و بدون مجوز در مرحله اجراي 
سقف اول با زیربناي 269.88 مترمربع بر روي عرصه فاقد سند بسطح 327.84 مترمربع 

برابر نقشه برداري وضع موجود می باشد تا این مرحله با توجه به کاربري و میزان زیربنا برابر 
بسطح 73.17 مترمربع در همکف و بسطح 73.17 مترمربع در طبقه اول مازاد  R 112 ضوابط
بر تراکم  و مابقی در حد تراکم می باشد . جهت تعیین عرض معبر و میزان عقب نشینی نیاز 
به انعکاس ملک روي خط پروژه می باشد . ضمنا سایر ضوابط اعم از کسري پارکینگ و تعداد 

. درب پارکینگی و ... بعد از پیشرفت عملیات متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
. برابر خط پروژه 11-97/10/29 فاقد عقب نشینی در بن بست 6 متري می باشد

مراتب با توجه به گزارش غیابی و تصمیم کمیسیون ماده صد جهت صدو دستورات بعدي 
. تقدیم می گردد

217
8

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي اسماعیل محسنی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به 

مساحت 17.12 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
345,139,200(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 68.48  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/28962 بدوي رشتیان 
کوچه 49

کوجه بهار 
2

1-2-10235-19-1-0-0 217
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/96/170 مورخ 1396/11/17 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) 

در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 686.64 مترمربع صادر شده و از بابت تخلفات در 
:مرحله اتمام اسکلت داراي سوابق به شرح زیر می باشد

 .اضافه بنا در همکف به مساحت 17.121مترمربع -
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.12 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 17.12 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 17.12 مترمربع -4

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می 
.باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

.کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا پس از درب نصب سواره رو قابل بررسی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

217
9

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي اله یار مجدي و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به 
مساحت 23.09  مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت 6.43 مترمربع و در طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 7.55 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 714,067,200(هفتصد و  چهارده میلیون و  

شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 121.44  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/28963 بدوي بعثت 
مسجد 

هاشمی  
ایران خواه

1-2-10180-8-1-0-0 218
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/59 مورخ  97/5/2 با زیر بناي کل  553 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 23.09 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 69.27 مترمربع ( هر  -2

طبقه 23.09 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 6.43 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 
22.65 مترمربع ( هر طبقه 7.55 متر مربع )

کاهش زیر شیروانی بسطح 2.09 متر مربع -4
.رعایت پارکینگ می گردد 

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

عملیات در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. جهت بروزرسانی ***

218
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده وبا توجه به تایید استحکام ساختمان 
توسط کارشناس رسمی دادگستري به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم، به مبلغ  2,960,425(دو میلیون و  نهصد و  شصت هزار و  چهارصد و  

بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 182.18  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28966 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور - 

روبروي 
بیمارستان 

پارس - 
کوچه 
پروین 

 اعتصامی

1-2-10356-12-1-0-0 218
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده طی بازدید میدانی و باتوجه به فروشنامه عادي ارائه شده و نقشه 
برداري وضعیت موجود بصورت یک قطعه زمین با مساحت عرصه 330.97  مترمربع و که طی 

بازدید میدانی یک باب خانه دوبلکسی بدون مجوز و با مصالح بلوکی به مساحت اعیان  
182.18 مترمربع و با توجه به فیش برق ارائه شده با قدمت سال 1376 در محل موجود می 

.باشد
به استناد خط پروژه 13 مورخ 1397/10/18 به مساحت 3.10 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
.کل اعیان داخل تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

218
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  3,814,000(سه 
میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.28  1
 

50000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28967 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 
سحرخیز 

روبروي بن 
بست اول

1-1-10722-11-1-0-0 218
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 242604 مورخ 97/12/12 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 151.800 ریال تعیین و 

براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 30,360(سی هزار و  سیصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 10.12  0
 

50000  , 1359 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه یک و نیم اشکوبه و یک باب مغازه ،  بدون 
مجوز و با پوشش صد در صد بر روي عرصه فاقد سند بسطح 69.70 مترمربع و با زیربناي 
86.40 مترمربع و قدمت سال 1359 و کال مازاد بر تراکم می باشد . درب پارکینگ بسمت 
شارع باز می شود جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک روي خط 

. پروژه می باشد
باستناد خط پروژه 11-97/10/27 بسطح 25.70 مترمربع از عرصه در تعریض قرار دارد که در 
0.73 مترمربع آن اعیان مغازه و مابقی اعیان مسکونی قرار دارد . ضمنا  قبال داراي گزارش 

. غیابی از ناحیه می باشد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

218
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده وبا توجه به تایید استحکام ساختمان 
توسط کارشناس رسمی دادگستري به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم، به مبلغ  9,509,460(نه میلیون و  پانصد و  نه هزار و  چهارصد و  شصت) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 93.23  0.1
 

1020000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28968 بدوي ایستگاه 
انزلی-عرفا

ن 1-ك 
نسیم-بن 

گلسرا

1-1-10395-55-1-0-0 218
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
خارج تراکم ، به مبلغ  10,648,800(ده میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.88  0.5
 

1020000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان دوبلکسی و خالف ساز با مصالح 
.بلوکی که با توجه به فیش برق تاریخ ساخت آن سال 1397 می باشد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
با توجه به اظهار نظر کارشناس واحد خط پروژه : با توجه به جوابیه معاونت محترم معماري و 

.شهرسازي  به شماره نامه 193280 مورخ 97/10/8 معبر طراحی نشده است
به مساحت 69.63 مترمربع در همکف داخل تراکم و به مساحت 13.56 مترمربع در همکف 

خارج تراکم و به مساحت 23.60 مترمربع در نیم طبقه داخل تراکم و به مساحت 7.32 
.مترمربع در نیم طبقه خارج از تراکم می باشد

.کسري  پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

218
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات وطبقه مازاد و تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,941,683,200(سه میلیارد و  نهصد و  چهل و 
 یک میلیون و  ششصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 391.04  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28969 بدوي گلسار خ  
104 کوچه 

نیلوفر

1-1-10039-156-1-0-0 218
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي زیر 

شیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 63,537,600(شصت و  سه میلیون و  
پانصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.91  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 470 مورخ 94/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 695.70 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 43.93 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 175.72 مترمربع (هر طبقه 43.93 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 0.56  -3

مترمربع (هر طبقه 0.14 مترمربع)
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 170.83 مترمربع -4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.98 مترمربع -5
مازاد برتراکم به سطح 7.93 مترمربع ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در  -6

زیرشیروانی
تاکنون دربهاي پارکینگ نصب نگردیده است.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام 

.پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

..میگردد
.........................صرفا جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي.......................

218
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ونظریه کارشناس رسمی دادگستري 
بشماره 231614مورخ 97.11.30 مبنی بر تایید استحکام بنا ،ضمن  نقض راي بدوي در 

خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ34,711,200(سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  یازده 

هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 96.42  2
 

180000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28972 تجدید 
نظر

قلی پور 
کوچه 
وحدت 

کوچه امام 
حسین 

فرعی پنجم

1-1-10521-13-1-0-0 218
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 

یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,846,160(دو میلیون و  هشتصد و  چهل و  شش 
هزار و  یکصد و  شصت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 158.12  0.1
 

180000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخ 
1375/05/31 بر روي عرصه نسقی به سطح 237.50 مترمربع به صورت یک طبقه بر روي 

پیلوت در یک واحد مسکونی و بازیربناي 211 مترمربع میباشد، حالیه مالک اقدام به تقسیم 
عرصه به دو بخش مجزا یک بخش داراي بناي احداثی و بخش دیگر زمین فاقد اعیان نموده 

.اند
برابر نقشه ارائه شده بناي احداثی به صورت یک طبقه روي همکف به انضمام اتاق در 

.زیرشیروانی در دو واحد مسکونی بر روي عرصه به سطح 112.98 مترمربع میباشد
با توجه به تغییرات صورت گرفته نسبت به پروانه صادره، درخصوص احتساب میزان در حد 

.تراکم  بر اساس طرح تفصیلی به عنوان تخلف ساختمانی نیاز به نظریه ارشادي میباشد
:برابر نقشه هاي ارائه شده تخلف صورت گرفته به شرح زیر می باشد

خارج تراکم به سطح 21.21 مترمربع در همکف و 21.21 مترمربع در طبقه اول -1
احداث سرویس بهداشتی و حمام به سطح 2.11 مترمربع و 3.73 مترمربع در حیاط خلوت -2

احداث سرویس بهداشتی به سطح 3.73 مترمربع در طبقه اول روي سقف سرویس  -3
بهداشتی همکف

 تبدیل زیرشیروانی به یک اتاق به سطح 28.58 مترمربع -3
تغییر جانمایی به سطح 6.87 مترمربع در همکف و به سطح 8.98 مترمربع در طبقه اول -4
.باتوجه به عدم رعایت حداقل عرض 2 متر از حد شرق داراي مشرفیت به پالك مجاور دارد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 96/11/19 به سطح 0.03 مترمربع از عرصه و اعیان 

.داراي اعیان عقب نشینی دارد
حسب نظریه ارشادي مدیر محترم شهرسازي منطقه برابر ضوابط طرح تفصیلی داراي 79.06 
مترمربع در همکف و 79.06 مترمربع در طبقه اول در حد تراکم به دلیل کاهش سطح عرصه 

.نسبت به پروانه صادره میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

218
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث توسعه زیرشیروانی  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 994,653,000(نهصد و  نود و  چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  سه هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 100.47  3
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28973 بدوي بلوار شهید  
رجایی  بن 
بست اذر

1-2-10111-47-1-0-0 218
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,361,250,000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  یک میلیون و 

 دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 275  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/14 1/97/28973 بدوي بلوار شهید  
رجایی  بن 
بست اذر

1-2-10111-47-1-0-0 218
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره218569 مورخ 97.11.10 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ21135000000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,227,000,000(چهار میلیارد و  دویست و  بیست و  
هفت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 356.27 3300000  , 1396 افزایش ارتفاع مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره 211-95/12/28 بصورت 
5 باب مغازه فاقد بالکن  با زیربناي کل 290.35 مترمربع می باشد  در مرحله اجراي 

فنداسیون (اتمام بتن ریزي )و نصب بیس پلیت ستون هاي  همکف بدون اضافه بنا پروانه 
مرحله دوم اخذ نموده  است .در مرحله نازك کاري داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل 

: می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 62.58 مترمربع -

توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت و پارکینگ و راهرو به تجاري بسطح 52.97  -
 مترمربع

 کاهش تعداد مغازه از 5 به 3 باب -
افزایش ارتفاع مغازه از 3.40 به 7.50 متر -
 تغییر اسکلت ساختمان از بتونی به فلزي -

 احداث بالکن خارج از ضوابط براي هر سه مغازه بسطح 240.72 مترمربع -
تعداد 12 باب پارکینگ مورد نیاز است که با توجه به پرداخت یک باب کسري پارکینگ در  -

. زمان پروانه تعداد 11  واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
 توسعه بنا در زیرشیروانی بصورت راه پله تا بام و راهرو بسطح 100.47 مترمربع -
  *************************************************

پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه در واحد 
. جلوگیري از تخلفات می باشد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و دو باب از سه باب مغازه در حال بهره برداریست . 
باب اول بصورت دفتر بیمه تجارت نو و باب دوم فروشگاه شیرآالت ساختمانی سینا داراي 

. تابلو در پیشانی مغازه ها و یک تابلو در بام میباشند
تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند . 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

218
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم ماهرخ مراد مردسوقه 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک باب خانه دوبلکس بدون مجوز 

شهرداري با توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک، و ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت بررسی استحکام و ایستایی ساختمان و وصول نظریه کارشناسی به 

شماره 237435 مورخ 97.12.06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید 
استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز نگردید و به استناد تبصره 4 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بابت 
داخل تراکم  به مبلغ 1,176,188(یک میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار و  یکصد 

و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی در 
اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.  

جریمه 104.55  0.1
 

112500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28974 بدوي پستک 
کوچه 28

فرعی سوم 
سمت راست 
ملک پنجم

1-1-10402-930-1-0-0 218
7

بابت خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,788,812(شش میلیون و  هفتصد 

و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 40.23  1.5
 

112500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس برابر سند ارائه شده به سطح 
عرصه 118.40 مترمربع و برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح عرصه 117.58 مترمربع می 
باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی در همکف به سطح 97.87 مترمربع ( 63.47 مترمربع 

در حد تراکم و 34.4 مترمربع خارج تراکم ) و نیم طبقه به سطح 46.91 مترمربع ( 41.08 
مترمربع در حد تراکم و 5.83 مترمربع خارج تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان 
بلوکی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1376 می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 

مورخ 1397/08/12 به سطح 11.79 مترمربع از وضع موجود در تعریض کوچه 8 متري بوده و 
باقیمانده ملک به سطح 105.79 مترمربع خواهد بود. مراتب جهت ارسال پرونده به 

.کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  به موجب نظریه 
شماره191016 مورخ97.10.05 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 10.290.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 2,058,000,000(دو میلیارد و  پنجاه و  هشت میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 147  0
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1397/12/14 1/97/28976 تجدید 
نظر

گلسار  
استاد  معین 

روبروي 
مجتمع 
معین- 

ساختمان 
مهر

1-1-10124-610-1-8-0 218
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 233334 
مورخ 97/12/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 

قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
19/47 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 4,745,812(چهار میلیون و  هفتصد و  

چهل و  پنج هزار و  هشتصد و  دوازده)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 19.47  1.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/28978 بدوي بلوار شهید 
قلیپور 

داخل کوچه 
دوم کد 
پستی 

-41588
16455

1-2-10488-168-1-0-0 218
9

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 233334 
مورخ 97/12/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 

قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
104/39 متر مربع بناي درحد تراکم بمبلغ 1,696,338(یک میلیون و  ششصد و  نود و 

 شش هزار و  سیصد و  سی و  هشت)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 104.39  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند افرازي به صورت یک باب خانه به 
.مساحت عرصه 117.10 مترمربع با قدمت سال 78 می باشد. از بابت آن سوابقی ارائه نگردید

.به سطح 104.39 مترمربع در حد تراکم و 19.47 مترمربع خارج تراکم میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/09/11 به سطح 12.47 مترمربع در تعریض معبر 6
. متري واقع گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

218
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 

سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 
خصوص توسعه تجاري حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  731,404,800(هفتصد و  سی و  یک میلیون و  چهارصد و  چهار 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.42  4
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/14 1/97/28980 بدوي علی اباد   
عبادي

1-2-10160-12-1-0-0 219
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري سه قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 280 مورخ 93/12/9  بصورت 
ساختمان 2 طبقه بر روي تجاري بهمراه بالکن در یکواحد مسکونی با زیربناي 419/5 متر 
مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده و بر خالف مدلول پروانه و خارج از 

: طول 60% داراي سوابق بصورت
((1- خارج از عمق 60% به طول 3.15 متر

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  40.96 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -2
پارکینگ)

توسعه مغازه بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري بسطح  54.42 متر مربع -3
توسعه بالکن بسطح 42.89 متر مربع -4

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 107.36 مترمربع ( هر  -5
طبقه 53.68 متر مربع) که از این مقدار بسطح 12.72 متر مربع در هر یک از طبقات اول و 

.دوم بصورت پیش آمدگی به سمت معبر می باشد
با توجه به اینکه طبقه  اول و دوم از یک واحد دوبلکسی هر کدام به 2 واحد مسکونی  -6

تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر در طبقه اول 50.40 متر مربع بوده که 
از مقدار توسعه طبقه اول (53.68 متر مربع) کمتر می باشد لذا مشمول تخلف افزایش واحد 

.نمی گردد
اما طبقه دوم به کسر توسعه بنا  (53.68متر مربع) و به کسر کاهش راه پله بسطح 74.15 

.متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی می گردد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در نیم طبقه به سطح 1.93 متر مربع ( کاهش راه پله نیم طبقه در توسعه بالکن 
لحاظ گردید) و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 3.86 متر مربع ( هر طبقه 1.93 متر مربع 

(
توسعه زیر شیروانی بسطح 5.43 متر مربع -8

در هنگام صدور پروانه به سطح 4.07 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -9
تبصره 7)

تعداد واحد ها از 1 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که 4 واحد کسري پارکینگ  -10
مسکونی داشته که دو واحد از نوع تجاري می باشد ( بدلیل تبدیل پیلوت به تجاري)

داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده که یک واحد در زمان صدور پروانه پرداخت  -11
.نموده حالیه داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري مشمول پرداخت جریمه می باشد

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 57.27 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -12
.می باشد
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بازگشت به نامه شماره 118880 مورخ 96/6/15 دبیرخانه کمیسیون ماده صد در  ****
صورت اعاده مغازه به وضع پروانه تنها 2 واحد پارکینگ مسکونی تامین می شود و در این 

حالت تعداد 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت و با توجه به کاهش سطح مغازه 
تعداد کسري پارکینگ مغازه با در نظر گرفتن یک واحد کسري پارکینگ پرداخت شده در 

زمان پروانه 3 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد بود. یعنی در شرایط اعاده مغازه به وضع 
.پروانه در مجموع 5 واحد کسري پارکینگ خواهد داشت

به استناد  راي تجدید نظر مورخ 96/9/28 کمیسیون ماده صد داراي راي تخریب توسعه 
تجاري بوده که نامبرده راسا اجراي حکم نموده است همچنین بابت باقی موارد محکوم به 

جریمه میباشند.))
میباشند و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 295725 مورخ 1396/12/28 دریافت 

.نموده اند
: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مجدداv داراي

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 54/42 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به مغازه-1
تعداد 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند.(با توجه به سوابق پرداخت عوارض یکواحد -2

کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه و 3 واحد تجاري و 2 واحد مسکونی طبق رأي 
کمیسیون همچنین با عنایت به اینکه توسعه بناي تجاري باعث 2 واحد کسري پارکینگ 

گردیده)
.ضمناv زیرشیروانی بمیزان 0/13 متر مربع کاهش یافته است
.مراتب با توجه به درخواست پایانکار بحضور تقدیم میگردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 

سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 
خصوص توسعه بالکن سراسري حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  192,696,000(یکصد و  نود و  دو میلیون و  ششصد و  نود و  شش 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.54  4
 

3100000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28981 بدوي بلوار  
دیلمان بعد 
از چهارراه 

 بهشتی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده، یک باب مغازه داراي فعالیت شغلی برابر سند ارائه شده به سطح 
21.27 مترمربع داراي بالکن به سطح 5.73 مترمربع که داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
همکف می باشد. حالیه مالک پس از دریافت پایانکار اقدام به توسعه بالکن به سطح 15.54 
مترمربع ( تبدیل به بالکن سراسري ) با قدمت 5 سال نمودند. بر اساس پایانکار صادره فاقد 
عقب نشینی می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم سارا ضیاء مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی یک و نیم اشکوبه بدون مجوز شهرداري با 

توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک، و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
جهت بررسی استحکام و ایستایی ساختمان و وصول نظریه کارشناسی به شماره 

230519 مورخ 97.11.28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید 
استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز نگردید و به استناد تبصره 4 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بابت 
داخل تراکم  به مبلغ 1,101,912(یک میلیون و  یکصد و  یک هزار و  نهصد و  دوازده) 
ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی در اجراي تبصره 6 قانون 

فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه 
می باشد.  

جریمه 67.81  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 1/97/28988 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
انتهاي 

گلستان 4  
بن بست 
شریف 
روبروي 
سوپر 

مارکت 
  شریف

1-1-10541-2-1-0-0 219
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بابت خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,727,500(شش میلیون و  هفتصد 

و  بیست و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 27.6  1.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده برابر سند مفروزي به صورت یکباب خانه مسکونی یک و نیم اشکوبه 
به مساحت عرصه 69 مترمربع و با زیربناي 95.41 مترمربع با پوشش 100%  که  قدمت آن به 
استناد تاریخ نصب کنتور برق  سال 1377 و با مصالح بلوکی می باشد. از بابت اعیان مجوزي 
ارائه نگردید.  بسطح 27.6 متر مربع خارج از تراکم می باشد.  جهت تعیین عقب نشینی نیاز 

به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. 
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

***.به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/9/15 بسطح 1.23 متر مربع در تعریض قرار دارد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علیرضا مهري نژاد خطبه 
سرا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 34.21 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم، هر یک به مساحت 58.51 مترمربع،  تبدیل 
راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت 4.21 مترمربع و در طبقات، هر یک به 

مساحت 5.59 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
3,014,928,000(سه میلیارد و  چهارده میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 358.92  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/29004 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 157
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/416 مورخ 1396/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 994.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 34.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 292.55 مترمربع ( هر طبقه 58.51  -
مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 139.64 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 4.21 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 27.95 متر مربع ( هر طبقه 

5.59 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 10.63 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 19.5 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 41.5 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم سیده مرضیه باقري مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول، هریک به مساحت 41.98
 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه اول به مساحت 0.72

 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 7.88 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 402,036,000(چهارصد و  دو میلیون و  سی و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.56  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/29007 بدوي پستک-کو
 ي اساتید

1-1-10440-101-1-0-0 219
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/221 مورخ 1397/07/29 
بصورت ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 238/95 متر مربع صادر گردیده 

که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد.(سربندي نگردیده)
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 83/96 متر مربع (هر طبقه 41/98 متر مربع)-1
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقه اول بمیزان 0/72 متر مربع-2

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 7/88 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3
مربع در همکف

.توضیح اینکه راه به بام بمیزان 0/69 متر مربع کاهش یافته است
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم بانک دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمود عاشورزاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 21.74 مترمربع،  اضافه بنا 

در طبقات اول تا چهارم، هریک به مساحت 26.43 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 6.07 مترمربع و در طبقات اول تا 

چهارم، هر یک به مساحت 6.57 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,073,923,200(یک میلیارد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  سه 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 159.81  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/22 1/97/29010 بدوي پارك 
نیکمرام خ 
وحدت ك 

 مهربان

1-2-10093-10-1-0-0 219
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/278 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.728/89 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 21/74 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 105/72 متر مربع (هر طبقه 26/43 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 21/16 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/07 متر مربع و -4

طبقات 26/28 متر مربع (هر طبقه 6/57 متر مربع)
بمساحت 35/87 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و بمساحت 26/46 متر مربع -5

.کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه با توجه به افزایش عرض درب سواره رو طبق پالن ارائه شده یکواحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمد غالم نژادهندخاله 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم، هر یک 

به مساحت 57.99 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت 1.13 
مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 0.67 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 2,276,640,000(دو میلیارد و  دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  
ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 293.76  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/29011 بدوي طالقانی 
پارك  

نیکمرام  
وحدت

1-2-10075-1-1-0-0 219
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/149 مورخ  97/6/15 با زیر بناي کل  1073.8 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. که در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم  

:به استناد نقشه معماري ارائه شده بابت  تخلفات به شرح ذیل
 افزایش بنا در همکف بسطح 57.99 متر مربع -1

تبدیل  پیلوت به یک باب تجاري بسطح 20.25 متر مربع -2
افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 231.96 متر مربع ( هر طبقه 57.99  -3

متر مربع)
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.13 متر مربع و در طبقات اول الی  -4

چهارم جمعاً بسطح 2.68 متر مربع (هر طبقه 0.67 متر مربع)
.در خصوص تعداد پارکینگ ها و تعداد درب مجاز در مراحل بعدي اظهار نظر می گردد -5

بابت اضافه بنا و کاهش سطح راه پله بشرح فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 
1/97/29011 مورخ 1397/12/20 مبنی بر جریمه و بابت تبدیل پیلوت به تجاري داراي راي 

تخریب و اعاده به وضع پروانه می باشند که مجددآ بابت مغازه داراي راي کمیسیون  تجدید 
نظر ماده صد بشماره 1/98/31699 مورخ 1398/08/12  داراي راي جریمه می باشد  که  در 
گزارش ارسا لی کارشناس قبلی  پرونده  به کمیسیون با توجه به اینکه  عملیات ساختمانی  

 در حد اجراي ستون طبقه چهارم بوده به کسري پارکینگ تجاري اشاره اي نشده است
 

*********************************************************
********************

وضع موجود عملیات ساختمانی در حد نازك کاري و ساختمان بصورت 5.5 طبقه می باشد 
برابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به راي صادره قبلی داراي اضافه بنا بشرح ذیل می باشند

 الف) کاهش بنا در همکف بسطح 1.1 متر مربع
ب) تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بسطح 20.25 متر مربع که قبال بابت آن داراي راي بدوي 

کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب  و راي تجدید نظر ماده صد بشماره 1/98/31699 مورخ 
 1398/08/12 مبنی بر جریمه می باشد

 ( ج) کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 4.4 متر مربع (هر طبقه 1.1 متر مربع
 د) اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 56.89 متر مربع

ه) مابه التفاوت اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
11.06 متر مربع (همکف 2.06 متر مربع و طبقات اول الی چهارم هر کدام بسطح 2.25 متر 

مربع ) و طبقه پنجم بسطح 2.92 متر مربع در مجموع ساختمان  13.98 متر مربع اضافه بناي 

219
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 تراکمی دارند
 و) کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 11.64 متر مربع

ز) با توجه به اینکه متراژ مفید واحدها بیش از 180 متر مربع است نیاز به 10 واحد پارکینگ 
می باشد و با عنایت به اینکه برابر نقشه هاي زمان  صدور پروانه پارك جاشیه اي نداشته 

برابر ضوابط می بایست دو درب  3 متري در حد جنوب داشته باشد که وضع موجود داراي 
سه درب پارکینگ دو درب  2.5 متر و یک درب 4.70 متر  می باشد لذا با اخذ عوارض 

  درآمدي جهت پارکینگ هاي شماره 7 و شماره 8 تعداد ده واحد پارکینگ مورد تائید است
 ح) تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

حالیه عملیات ساختما نی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است  درخواست 
 گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم میگردد

للزم به توضییح است  بابت یک واحد کسري پارکینگ  *******************
تجاري داراي راي کمیسیون ماده صد بوده لذا بابت دو واحد پارکینگ مشمول پرداخت 

 عوارض درآمدي میباشند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم میگردد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 1,512,000(یک میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می 

گردد

جریمه 63.  2
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/29015 بدوي حسین آباد  
نهم-نبوت 
نبوت اول

1-2-10192-26-1-0-0 219
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 33,254,400(سی و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  چهار هزار و  
چهارصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 15.29  2
 

960000  , 1389
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 271 مورخ 
74/07/30 و پایانکار به شماره 20692 مورخ 79/12/11 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و 

انباري در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 320.85 مترمربع میباشد، مالک پس از پایانکار اقدام 
به احداث سرویس بهداشتی در حیاط به سطح 1.80 مترمربع و تبدیل پیلوت به دو باب مغازه 

به سطح 21.50 و 22.80 مترمربع نموده که از بابت آن و یک واحد کسري پارکینگ داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده بر خالف مدلول پروانه و پایانکار و راي صادره داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز درهمکف به سطح 6.13 مترمربع که از این مقدار 5.89 مترمربع  -1

.ناشی از عدم محاسبه سایه کنسول در هنگام صدور پایانکار میباشد
اضافه بنا همزمانساز تجاري همکف به سطح 0.63 مترمربع -2

احداث سایبان متصل به ساختمان در همکف جهت تامین پارکینگ به سطح 7.17  -3
مترمربع

اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 0.24 مترمربع-4
اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم به سطح 1.75 مترمربع که از این مقدار 1.51 مترمربع -5

.اضافه بناي همزمانساز در کنسول رو به شارع میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/02/29 به سطح 0.89 مترمربع در تعریض معابر 8
. و 16 متري و اصالح پخ دوگذر واقع گردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار اصالحی جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 
.تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,238,580,000(یک میلیارد و  دویست و  سی و  هشت میلیون و  
پانصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 147.45  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/21 1/97/29017 بدوي نرسیده به 
فلکه شهید 

رجایی 
زمینهاي 
  غالمی

1-2-10234-43-1-0-0 219
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/225 مورخ 
1396/12/20 مورخ به صورت  3.5طبقه روي پیلوت در  واحد مسکونی  با زیر بناي کل  

..714.46مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حدسفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 32.51مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-3هرکدام  بسطح  32.5مترمربع که جمعآ بسطح  97.35مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 2.5مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 4.98 مترمربع که -4
جمعآ بسطح 14.94مترمربع

 کاهش زیرشیروانی بسطح  11.53مترمربع-5
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-6

..رعایت پارکینگ میگردد-7
..مشمول نما ومنظر میگردد-8

.. عدم رعایت فضاي باز بسطح 32.51مترمربع  وفضاي سبز بمقدار 16.25 مترمربع-9
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي اکبررضا ماسوله مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 
44.28 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 
4.86 مترمربع و در طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 6.3 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  2
 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,349,913,600(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  نه 

میلیون و  نهصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 200.88  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/22 1/97/29018 بدوي پارك  
نیکمرام  

نرگس - بن 
بست الله

1-2-10077-34-1-0-0 219
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/22 1/97/29018 بدوي پارك  
نیکمرام  

نرگس - بن 
بست الله

1-2-10077-34-1-0-0 219
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/330 
مورخ 1396/12/28 بصورت  3.5 طبقه  بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 685.01متر 

مربع در 5 واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 44.28متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول  و دوم و سوم بسطح حدود  132.84 متر مربع (هر طبقه 44.28  -2
 متر مربع

  کاهش بنا در زیرشروانی بسطح 11.04 متر مربع  -3
اضافه بنا بصورت کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 23.76 متر مربع -4

6.30*3+4.86))
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از پنج واحد به شش واحد تعداد دو واحد پارکینگ با  -5

 هم در تزاحمند با اخذ عوارض درآمدي رعایت پارکینگ میگردد
داراي کسري فضاي باز بسطح 55.97 متر مربع فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري  -6

فضاي سبز بسطح 60 متر مربع میباشد
دو واحد پارکینگ با هم در تزاحمند با اخذ عوارض درآمدي رعایت پارکینگ می گردد  

.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 

به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
969,600(نهصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. و در خصوص 

عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 121.2  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29019 بدوي گلسار 
استاد معین  

12

1-1-10124-547-1-0-0 220
0
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی مشتمل بر سرویس و انباري خالفساز داراي 
سند عرصه مفروزي بمساحت 180.35 مترمربع با زیربناي کل 121.20 مترمربع می باشد که 
قدمت بناي مذکور سال 1370و مصالح آن بلوکی و در حد تراکم می باشد . درب انباري به 

سمت شارع داراي کرکره بوده که باید مسدود گردد . جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی 
. نیاز به انعکاس ملک روي خط پروژه می باشد

باستناد خط پروژه 11-97/12/06 بسطح 12.37 مترمربع در تعریض بن بست 8 متري قرار 
دارد. طی بازدید مجدد و برابر تصویر پیوست ، مالک راسا نسبت به مسدود نمودن درب 

کرکره اي با آجر اقدام نموده و خالف جدیدي مشاهده نشد . حالیه تقاضاي پاسخ استعالم 
. دفترخانه جهت انجام معامله را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

220
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف و انباري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

60,024,000(شصت میلیون و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.45  1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29025 بدوي گلسار 
خ104  ك 

بنفشه

1-1-10373-555-1-0-0 220
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  بشماره  95-95/11/18 بصورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 603.98 مترمربع می باشد و در 

مرحله اجراي اسکلت  و آجرچینی و در حال سربندي داراي سوابق در واحد جلوگیري از 
: تخلفات و راي جریمه  از کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف با پوشش حیاط خلوت به سطح 15.63 مترمربع -
کاهش بنا در طبقه اول  به سطح 7.36 مترمربع -

کاهش بنا در طبقه دوم به کسر وید ، به سطح 22.51 مترمربع -
کاهش بنا در طبقه سوم به سطح 13.56 مترمربع -

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 15.46 مترمربع  لیکن بسطح 7.82 مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند

. با توجه به کاهش تعداد واحد از سه به یک ، رعایت پارکینگ دوبل می گردد -
 .رعایت فضاي سبز و باز می گردد -

*******************************************
طی بررسی مجدد با توجه به تبدیل سه واحد به یک واحد راه پله ، بناي مفید محسوب می 

گردد بنا براین بسطح 24.48 مترمربع در همکف و بسطح 17.40 مترمربع در طبقه اول و 
بسطح 2.25 مترمربع در طبقه دوم و بسطح 11.20 مترمربع در طبقه سوم مازاد بر تراکم می 

. باشد که فاقد سوابق است
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

220
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف واول ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

633,702,000(ششصد و  سی و  سه میلیون و  هفتصد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 68.14  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29026 بدوي خیابان  
معلم 15 

متري 
طالقانی 

کوچه 17 
   شهریور

1-2-10010-1-1-0-0 220
2
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 539 مورخ 1394/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی ( طبقات 2 و 3 به صورت دوبلکس )  با زیر بناي کل 258.42 مترمربع صادر گردیده 
:است. الزم به توضیح است درمرحله سقف طبقه اول و از بابت

اضافه بنا در همکف به سطح 34.07 مترمربع-
 اضافه بنا درطبقه اول به سطح 34.07 مترمربع-

داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/12/21 مبنی بر جریمه نقدي بوده و اجراي 
.حکم نموده است

*********************************************
حال در ادامه کار و در مرحله اسکلت و سربندي و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 68.14 مترمربع ( هر طبقه 34.07 مترمربع ) -

توسعه زیر شیروانی به میزان 6.85 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 7.55  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که با توجه به اینکه به سطح 6.85 مترمربع در توسعه 
.بنا لحاظ شده ، مابه التفاوت به سطح 0.7 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده  96.38
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

220
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 461,580,000(چهارصد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.95  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29027 بدوي پارك 
نیکمرام 
طالقانی  
نیکمرام

1-2-10066-15-1-0-0 220
3
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
214,536,000(دویست و  چهارده میلیون و  پانصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 127.7  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/12/21 1/97/29027 بدوي پارك 
نیکمرام 
طالقانی  
نیکمرام

1-2-10066-15-1-0-0 220
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  405 مورخ 
94/12/27به صورت 4طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 741.60 مترمربع 

..و تمدید پروانه بشماره 326468 مورخ 96/12/26میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله ستون وسقف طبقه همکف (که بتن ریزي سقف تاکنون اجرا 
نشده) بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% برابر نقشه معماري وضع 

:موجود اقدام به افزایش بنا درهمکف به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 54.95 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه  بمقدار 127.70 مترمربع است-
درخصوص رعایت پارکینگ و پارك حاشیه پس از اجراي ادامه عملیات و مشخص شدن -

.تعداد واحد مسکونی متعاقبآ اعالم خواهد شد.(پارکینگ مازاد فعال حذف گردید.)
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  715,230(هفتصد و  پانزده هزار و  دویست و  سی) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79.47  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/29031 بدوي جاده 
پیربازار 
فخب 

خیابان 
شهید 

نوروزي 
کوچه 27

1-1-10372-876-1-0-0 220
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده و با توجه به تایید استحکام ساختمان توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی  
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج 
تراکم ، به مبلغ  1,508,850(یک میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد و  پنجاه) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.53  0.5
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,250,000(دو میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

90000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 1/97/29031 بدوي جاده 
پیربازار 
فخب 

خیابان شهی

1-1-10372-876-1-0-0 220
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت مفروزي ششدانگ یکبابخانه  بمساحت113.53  مترمربع 
که داراي اعیان فاقد مجوز بمساحت 87.68مترمربع وسرویس جداساز بسطح 2.34مترمربع 

وداراي سایبا بسطح 22.98مترمربع که مقدار 79.47مترمربع داخل تراکم ومقدار 33.53 
مترمربع خارج تراکم و با مصالح بلوکی وقدمت سال 73 و داراي یک واحد کسري پارکینگ 

..مسکونی میباشد
ضمنآ باستناد خط پروژه 12مورخ97/09/28(725) درحد شمالی وشرقی بمقدار 34.97 

مترمربع از عرصه واعیان (که مقدار 21.44مترمربع از اعیان و مابقی از سایبان محوطه حیاط) 
...داراي عقب نشینی  میباشد

..حالیه مالک درخواست استعالم دفترخانه رادارند
 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

587,491,200(پانصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  یک هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.86  2
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29034 بدوي علی آباد خ  
بعثت ك 

 پنجم

1-2-10491-54-1-0-0 220
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/29 مورخ 1397/04/26 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.451/2 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفتکاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 76/6 متر مربع (هر طبقه 19/15 متر مربع)-1
 حذف انباري در زیرشیروانی-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2 متر مربع و طبقات -3
8/25 متر مربع (هر طبقه 2/75 متر مربع)

بناي مازاد بر تراکم بمساحت 2/01 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در -4
همکف

بمساحت 33/05 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و طبق پالن ارائه شده -5
.بمساحت 15 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند

.با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *********

220
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي انباري زیرشیروانی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,438,400(یازده میلیون و  چهارصد و  سی و  
هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.83  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/29037 بدوي گلسار خ 
114  

1-1-10171-41-1-0-0 220
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 495,280,800(چهارصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  
هشتاد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 294.81  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث استخر، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 284,726,400(دویست و  هشتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و 
 بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 84.74  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,249,049,600(دو میلیارد و  دویست و  چهل و  نه میلیون و  چهل و  نه هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 223.12  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/29037 بدوي گلسار خ 
114  

1-1-10171-41-1-0-0 220
6

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 184 مورخ 1394/10/15 و تمدید  
پروانه تا تاریخ 1396/10/15  بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 4 واحد مسکونی (طبقات 3 و 4

 بصورت دوبلکس)با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم و با زیربناي 1492/92 متر مربع (با 
استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ بمساحت 20/72 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از فضاي پیلوت به استخر بمساحت 84/74 متر مربع-2
توضیح اینکه داراي آسانسور اختصاصی(بمساحت 2/24 متر مربع) از استخر به واحد 

.مسکونی طبقه سوم میباشند
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 65/48 متر مربع (هر طبقه 16/37 متر مربع)-3

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 31/25 متر مربع (از این مقدار بمساحت 14/88 متر -4
مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي میباشد.)

احداث انباري (4 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 23/83 متر مربع -توسعه راه پله به بام -5
بمیزان 9/19 متر مربع همچنین اتاق بمساحت 16/13 متر مربع -احداث اتاقک آسانسور 

بمساحت 5/62 متر مربع و تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 67/42 متر مربع
(الزم به ذکر است که مساحت انباري ها بیش از 5 متر مربع میباشد.)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 294/81 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/19 متر مربع و طبقات -7
3.2.1 بمساحت 2/34 متر مربع (هر طبقه 0/78 متر مربع) -طبقه چهارم بمساحت 1 متر 

مربع و طبقه پنجم بمساحت 0/78 متر مربع
توضیح اینکه اسکلت ساختمان بصورت فلزي اجرا شده است.(پروانه صادره بصورت بتنی)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

******* 
.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد

220
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي کامران افراسیابی، پس از مالحظه جامع 
محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و 

توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع 
امر به کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر کارشناسی صادر و پس از وصول 

نظریه مزبور به شماره 188077 مورخ 97.09.28  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا، به منظور تعیین ارزش سرقفلی به کارشناس رسمی 

دادگستري ارجاع گردید و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
252675-97.12.23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 

سرقفلی به 13،429،100،000 ریال، اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض رأي 
تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره، بابت توسعه بالکن تجاري به مساحت 17.45مترمربع 

و تبدیل انباري در طبقه اول به بالکن تجاري به مساحت 168.25 مترمربع به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 2,685,820,000(دو میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  
هشتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 185.7  0
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29038 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی  
پور نرسیده 

به میدان 
رشتیان 
روبروي 
مصالح 
فروشی 
 احسان

1-2-10702-47-1-0-0 220
7

در خصوص تبدیل همکف به تجاري به مساحت 2.54 مترمربع به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

25,603,200(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 2.54  3
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقه دوم، هر یک  به مساحت 14.09 مترمربع، اضافه 
بنا در طبقات سوم تا پنجم هر یک  به مساحت 116.09 مترمربع به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,529,744,000(دو میلیارد و  پانصد و  بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  چهل و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 376.45  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 13 واحد، نظر به اینکه موضوع تخلف 
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم 

به ابقاء تعداد 13 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 55.59  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص طبقه مازاد به مساحت 157.29 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,321,236,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  یک میلیون و  دویست و  سی و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 157.29  2.5
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/25 1/97/29038 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی  
پور نرسیده 

به میدان 
رشتیان روب

1-2-10702-47-1-0-0 220
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره  405 مورخ 91/09/19 طبق بند 
28 صورتجلسه مورخ 1389/03/22 کمیسیون ماده 5 (با تغییر کاربري عرصه از فضاي سبز 
به مسکونی) با رعایت 5 متر عقب سازي از بر بلوار بصورت ساختمان 5 طبقه بروي 3 باب 
مغازه بهمراه بالکن در 4 واحد مسکونی با زیربناي 1163 متر مربع (بدون استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی)صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا در همکف بمساحت 14/09 متر مربع (عدم رعایت 5 متر عقب سازي)-1

 تبدیل همکف به تجاري بمساحت 2/54 متر مربع-2
 توسعه بالکن تجاري بمساحت 17/45 متر مربع-3

تبدیل انباري در طبقه اول به بالکن تجاري بمساحت 168/25 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 14/09 متر مربع-5

اضافه بنا در طبقات 5.4.3 بمساحت 348/27 متر مربع (هر طبقه 116/09 متر مربع)-6
احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم بمساحت 157/29 متر مربع (از این مقدار بمساحت -7

36/25 متر مربع مربوط به تراس غیر مسقف)
.توضیح اینکه واحد مسکونی مذکور در زیرشیروانی (شیب سربندي) احداث گردیده است

کاهش راه پله به بام بمیزان 8/49 متر مربع-8
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 13 واحد-9

تعداد  یکواحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی-10
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقه دوم (از یکواحد به سه واحد) مساحت -11

.واحد کوچکتر به کسر اضافه بنا 55/59 متر مربع میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

220
7
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/18 1/97/29041 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
شهید 

بهشتی  
گلستان  4

1-1-10238-8-1-0-0 220
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,038,680,000(دو میلیارد و  سی و  هشت میلیون و  ششصد و  
هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 202.25  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 2,647,752,000(دو میلیارد و  ششصد و  چهل و  هفت میلیون و  
هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 320.33  2.5
 

3360000  , 1397 احداث راه پله به بام
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره مرحله اول بشماره 1/96/223 
مورخ 1396/12/20 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 

(انباري) با زیربناي 805/2 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
.میباشد

: توضیح اینکه قبالv بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 43/11 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 220/12 متر مربع (هر طبقه 55/03 متر مربع)-2
توضیح اینکه از این مقدار بمیزان 1/92 متر مربع در هر طبقه بصورت کنسول بسمت معبر 

.(پخ دو گذر) میباشد
احداث طبقه پنجم بمساحت 202/25 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توسعه زیرشیروانی بمساحت 31/94 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 7/17 متر مربع -4
-توسعه راهرو بمساحت 24/77 متر مربع)

احداث راه پله به بام بمساحت 25/16 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-6

الزم به ذکر است که ارتفاع پیلوت حدوداv 4 متر میباشد که در زمان پایانکار رعایت ارتفاع 
.مجاز الزامی میباشد

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/98/29235 مورخ 1398/04/26 و پرونده در 
.واحد خالف میباشند

: حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده مجدداv طبق نقشه برداري تفکیکی داراي
اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات 1 تا 5 بمیزان 0/06 متر مربع *******

احداث طبقه ششم بمساحت 202/26 متر مربع بعنوان طبقه مازاد *******
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 113/92 متر مربع بصورت تراس غیر 

.مسقف اختصاصی میباشد
همچنین بخشی از زیربناي تراس غیر مسقف بصورت کنسول بسمت معبر (پخ دو گذر) 

.بمساحت 1/92 متر مربع میباشد
 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/35 متر مربع *******

افزایش تعداد واحد ها از 5 به 6 واحد *******
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز در همکف 50%  -سطح اشغال موجود 75/56
بمساحت 75/93 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده است
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.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز مغازه ها به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 27,456,500

(بیست و  هفت میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 1.77  2
 

225000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1397/12/26 1/97/29042 بدوي بلوار قلی  
پور پشت 
مجتمع 
آزادگان 
انتهاي 
کوچه 
وحدت

1-1-10339-1-1-0-0 220
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان در طبقه همکف به انضمام انباري میباشد.ساختمان داراي پروانه و پایانکار به 

.صورت دو طبقه بر روي سوئیت و دو باب مغازه میباشد
بر اساس پایانکار صادره از بابت اضافه بنا در طبقات به سطح 48.80 مترمربع، تبدیل پیلوت 
به سوئیت به سطح 60 مترمربع و تبدیل انباري به دو باب مغازه به سطح 24 مترمربع داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد.حالیه با 
توجه به ارائه نقشه هاي ارائه شده داراي توسعه سوئیت همکف در حیاط خلوت مشاعی به 
سطح 4.30 مترمربع با قدمت سال 93 و اضافه بناي همزمانساز در مغازه ها به سطح 0.95 

.مترمربع و 0.82 مترمربع (سال 78) میباشد
***.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/12/06 به سطح 5.33 مترمربع از ساختمان در 

.تعریض معبر 14 متري واقع گردیده است
مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره241608مورخ 97.12.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف(توسعه فضاي تجاري و افزایش تعدادمغازه ها)را به 

مبلغ6.023.500.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

1,204,700,000(یک میلیارد و  دویست و  چهار میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 125.1  2
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/29044 بدوي  
رشتیان(کم
ر بندي قلی 

زاده) 10 
متري 

 احداثی

1-2-10446-7-1-0-0 221
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب1برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 571,200(پانصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 34.  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/38 مورخ 1397/04/27 به صورت 2.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی به همرته یک باب مغازه با زیر بناي کل 546.8 مترمربع صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 2.1 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 37.7 مترمربع -
تبدیل یک باب مغازه به 4 باب مغازه به سطح 87.4 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 3.74 مترمربع ( هر طبقه 1.87 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 4.38 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.34  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 241592مورخ 97.12.11کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ3.161.620.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 632,324,000(ششصد و  سی و  دو میلیون و 
 سیصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 41.06  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 1/97/29045 تجدید 
نظر

فاز دوم 
معلم شهید 

تنها

1-2-10696-2-1-0-0 221
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 20 مورخ 
1396/05/01 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 854/5 متر مربع 

صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام رسیده و داراي پروانه مرحله دوم بشماره 315519 
: در مرحله اتمام فونداسیون میباشند توضیح اینکه بابت

اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 12/28 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 45/42 متر مربع (هر طبقه 15/14 متر مربع)-2

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/96/23144 مورخ 1396/11/29 و متعاقب آن پروانه 
.مرحله سوم بشماره 323666 دریافت نموده اند

همچنین بابت تبدیل فضاي پیلوت به 2 واحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 41/06 متر مربع 
(واحد تجاري حد شمال بمساحت 22/23 متر مربع-واحد تجاري حد جنوب بمساحت 

18/83) و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 
.1397/12/18 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي مابه التفاوت بصورت
اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 1/83 متر مربع (بمساحت 1/69 متر مربع -1

بصورت پیلوت جهت پارکینگ -بمساحت 0/14 متر مربع توسعه بناي تجاري)
اضافه بناي همزمانساز در طبقات 3.2.1 بمساحت 5/49 متر مربع (هر طبقه 1/83 متر -2

مربع)
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 7/46 متر مربع-3

.مراتب با توجه به درخواست پایانکار بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم ، به مبلغ  900,000(نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 1/97/29046 بدوي شهرك 
بهشتی-خ 
ابوالقاسمی
-بوستان 3

-وسط 
کوچه -پ 

13

1-1-10477-46-1-0-0 221
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت عرصه 
166.28 متر مربع  که قدمت آن به استناد قبض برق سال 1373 می باشد. داراي اعیان 

بسطح 100 متر مربع بوده و در خصوص اعیان مجوزي ارائه نگردیده و کالً داخل تراکم می 
باشد. جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک بر روي خط پروژه 

می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی به حضور تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/10/25 بسطح 7.32 متر مربع از عرصه در تعریض قرار  ***
***.دارد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 4,976,616,000(چهار میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  شش میلیون و  

ششصد و  شانزده هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 401.34  4
 

3100000  , 1397 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/12/18 1/97/29048 بدوي فلکه جهاد  1-2-10446-66-1-0-0 221
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,550,000,000(یک میلیارد و  پانصد و  پنجاه میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 250  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك کاري که داراي پروانه ساختمانی بصورت 
تجاري  به شماره 1/97/278 مورخ 1397/09/17 بصورت 2 باب مغازه به انضمام بالکن بر روي 

زیر زمین  و به مساحت کلی 335.54  مترمربع صادر شده است که حالیه با توجه به حذف 
زیرزمین در اجرا و با توجه  به پوشش 100% زمین و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این 
مرحله  جراء سقف طبقه همکف و اجراء ستون هاي انتظار طبقه اول  که  داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 147.91 مترمربع -1

. توسعه بناي بالکن و تبدیل آن به بالکن سراسري به مساحت 253.43 مترمربع-2
با توجه به ظوابط تا این مرحله داراي 11 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با  -3
توجه به پرداخت 1 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه داراي 10 

.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
الزم به ذکر است که 2 متر عقب سازي از بر خیابان 51 متري به مساحت 36.80 مترمربع در 
همکف و 36.80 مترمربع در طبقه اول رعایت نگردیده است ولیکن با توجه به نامه به شماره 
ش ر -217803-1397 مدیریت محترم شهرسازي و معماري ، در اصالحیه طرح تفصیلی ، 2 

.متر عقب سازي حذف گردیده است

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

221
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,850,184,000(یک میلیارد و  هشتصد و  پنجاه میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 220.26  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29055 بدوي رشتیان 
رشتیان  

فوالد لوي 
سوم

1-2-10092-1-1-0-0 221
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/172 مورخ 
97/07/01 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 653.60 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سقف و فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي 

: مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41.26 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  165.04 مترمربع ( هر طبقه 41.26  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 13.96  -
مترمربع (هر طبقه 3.49 مترمربع )

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف تا این مرحله را دارند. مراتب جهت صدور دستور  

.مقتضی تقدیم می گردد

221
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  231,235,200(دویست و  سی و  یک میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  

دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 45.88  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/29065 تجدید 
نظر

علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-8-1-0-0 221
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف و اتمام 
دیوارچینی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/372 مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه 

بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 403.22 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 11.47 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 34.41 مترمربع (هر طبقه 11.47 مترمربع)-2
کسري فضاي باز به سطح 9.81 مترمربع

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.......

221
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
تجاري درهمکف و توسعه بالکن تجاري باستناد تبصره 3 بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 520,262,400(پانصد و  
بیست میلیون و  دویست و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 38.71  4
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29068 تجدید 
نظر

خ معلم 
کوچه شهید 

 هاشمی

1-2-10690-75-1-0-0 221
6

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 2
 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت تبدیل 2باب انباري به مسکونی( 

درطبقه اول )و اضافه بناي مسکونی در  طبقات دوم وسوم با ضریب3برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه)بمبلغ 2,535,926,400(دو میلیارد و  

پانصد و  سی و  پنج میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 251.58  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/25 1/97/29068 تجدید 
نظر

خ معلم 
کوچه شهید 

 هاشمی

1-2-10690-75-1-0-0 221
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 80 مورخ 1396/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 517.35مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 38.39 مترمربع داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 321303 
مورخ 1396/12/16 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 9.84 مترمربع -

توسعه بناي تجاري در همکف به سطح 6.75 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 34.95 مترمربع به صورت تبدیل 2 عدد انباري به یک  -

واحد مسکونی به سطح 55.92 مترمربع
توسعه بالکن تجاري به سطح 31.96 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 156.18 مترمربع ( هر طبقه 78.09 مترمربع  -
که از این مقدار به سطح 17.13 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 2.61 متر مربع و در طبقه اول به سطح 0.96 مترمربع و در 

طبقات دوم و سوم هرکدام به سطح 0.48 متر مربع
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد-

با توجه به پرداخت 2 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، حالیه داراي 3 واحد -
 .کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.ضمناً راه پله به بام به سطح 0.77 مترمربع کاهش یافته است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

221
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,137,600(یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  
ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 2.37  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29069 تجدید 
نظر

بلوار گیالن 
، خیابان 
 20 ، 179

متري گاز ، 
کوچه 11 ، 

بن بست 11 
 ، فرعی اول

1-1-10535-5-1-0-0 221
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 2,755,368,000(دو میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  پنج میلیون 

و  سیصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال تایید میگردد .

جریمه 273.35  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/185 مورخ 1396/11/30 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 605.95 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.92 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 82.71 مترمربع ( هر طبقه 27.57 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 140.61 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 6.59 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 23.52 متر مربع ( هر طبقه 

7.84 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 27.78 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.37 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

.داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي توسعه زیرشیروانی حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 186,480,000(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/29070 تجدید 
نظر

0-0-1-1-10515-1-1  126گلسار  221
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 41 
مورخ 92/03/18 به صورت 3.5 طبقه  بازیربناي 402 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 
192805 مورخ 1396/12/22 صادرگردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه 

مالک اقدام به احداث اطاق در زیرشیروانی به سطح 36.36 مترمربع نمودند. با توجه به 
اینکه اطاق احداثی فاقد سرویس و حمام و دیوارچینی داخلی بوده در نتیجه واحد محسوب 

نمی گردد. ضمناً راه پله به بام به سطح 0.64 مترمربع افزایش یافته است.  مراتب جهت 
.صدوردستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,593,741,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  سه میلیون و  
هفتصد و  چهل و  یک هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 171.37  3
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29071 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  
پشت 

آموزشگاه 
 متین

1-1-10245-172-1-0-0 221
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 788 مورخ 91/12/28 با زیر بناي کل 499 مترمربع در  3.5طبقه صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
افزایش بنا در همکف به سطح 31.8 مترمربع که از این مقدار بسطح 11.52 متر مربع  -1

.بصورت سایه کنسول بال استفاده بوده و مشمول خالف نمی باشد
افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 95.4 مترمربع  ( هر طبقه 31.8 متر  -2

مربع)
احداث یک اتاق به انضمام  تراس مسقف بسطح 52.86 متر مربع بصورت طبقه مازاد که  -3

.از این مقدار بسطح 24.29 متر مربع بصورت تراس مسقف می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 1.21 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.62 

متر مربع ( هر طبقه 0.54متر مربع )
رعایت پارکینگ می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

221
9

در خصوص اعتراض آقاي سیروس اسماعیلی پورپیشخانی نسبت به راي بدوي به 
شماره صدرالذکر با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و 
توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ 

و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار می گردد.

تعطیل محل 
تخلف

66.34  0
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/29072 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور فلکه 

جهاد کوي 
فرهنگیان 

فاز اول

1-2-10454-12-1-3-0 22
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار و بالمانع 
شماره 1/33/86705 مورخ  1389/03/04واقع در طبقه دوم می باشد. حالیه مالک قسمتی از 
پارکینگ اختصاصی خود را تبدیل به یک باب مغازه به سطح 16.34 مترمربع نمودند و قدمت 
آن حدود 5 سال می باشد. برابر ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  بر 
اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

22
20

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و وضعیت معیشتی مالک که مددجوي 
کمیته امداد امام خمینی (ره) میباشند ، ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات با اعمال حداقل  ضریب، یعنی 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
ضریب 1.5 به ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 2,150,000(دو میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 86  0.5
 

50000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/21 1/97/29074 تجدید 
نظر

خ سعدي  
ك یوسف 

زاده 4متري

1-2-10311-6-1-0-0 22
21

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط نماینده جلوگیري از تخلفات ساختمانی ، یک باب خانه 
مسکونی ویالیی به سطح عرصه حدود 110 متر مربع که داراي اعیان مسکونی فاقد مجوز به 
سطح حدود 86 متر مربع با قدمت حدود 30 سال و اسکلت بلوکی می باشد. میزان عقب 

نشینی پس از تهیه خط پروژه متعاقباً اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 2,780,316,000(دو میلیارد و  هفتصد و  هشتاد میلیون و  سیصد و  شانزده هزار ) 
ریال تایید می نماید.

جریمه 300.9  2.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/20 1/97/29075 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  بلوار 

باستانی 
شعار  بن 

بست 
گلستان

1-1-10237-34-1-0-0 22
22

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته لذا را بدوي عینا تایید می گردد. 

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/301 مورخ 1396/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 965.38 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 34.19 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 42.03 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 176.28 مترمربع ( هر طبقه 44.07  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 2.04 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 

باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.92 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 38.3 متر مربع ( هر طبقه 7.66
 متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 6.88 مترمربع -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.3 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد ها از 6 به 9 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است.  -

( داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد )
.ضمناً حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نگردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

22
22

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 171,074,400(یکصد و  

هفتاد و  یک میلیون و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 101.83  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/20 1/97/29078 تجدید 
نظر

گلسار خ 
122    بهار 

13

1-1-10475-3-1-0-0 22
23

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
1,710,744,000(یک میلیارد و  هفتصد و  ده میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار ) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 203.66  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/29078 تجدید 
نظر

گلسار خ 
122    بهار 

13

1-1-10475-3-1-0-0 22
23

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 408 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 656.93 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 40.5 مترمربع - 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 162 مترمربع ( هر طبقه 40.5 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 1.16 مترمربع -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 101.83 متر مربع ( تبصره 7) -
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 1,016,198,400(یک میلیارد و  شانزده میلیون و  یکصد و  نود 

و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 151.22  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/20 1/97/29081 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  

مریم

1-2-10079-10-1-0-0 22
24

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/142 مورخ 1397/06/12 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 446.8 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 

: تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 33.2 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 96.96 مترمربع ( هر طبقه 32.32 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 4.89 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 16.17 متر مربع ( هر طبقه 5.39

 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 29.49 مترمربع -

.حد نصاب فضاي سبز رعایت نگردیده است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ  1397/12/20 مبنی بر جزاي نقدي بوده و اجراي حکم نموده است
*****************************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

الزم به توضیح است در حد جنوب ساختمان فوق ، ساختمان 5 طبقه احداثی وجود دارد که 
از حد شمال فاقد نورگیر بوده و کامالً با حلب پوشیده شده است و در نقشه معماري اصالحی 

.نمایش داده شده و تصاویر آن پیوست می باشد

22
24

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و تبدیل راه پله به بناي 
مفید حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 612,360,000(ششصد و  دوازده میلیون و  

سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 60.75  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/29084 تجدید 
نظر

فلکه  
جهاد(جنب 

زمینهاي 
  فرهنگیان)

1-2-10459-14-1-0-0 22
25

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/223
مورخ 1397/07/29بصورت  ساختمان دو طبقه روي یکباب مغازه بسطح 41.37 متر مربع 

بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 487.61 متر مربع در دو واحد مسکونی صادر شده   
عملیا ت ساختمانی در حد اجراي  سقف اول بتن ریزي سقف اول اجرا نشده است  همچنین 

دیوارچینی مغازه اجرا نشده است  زیربناي مغازه در جدول کاربریها مطابق پروانه صادره 
اعالم شده است در مرحله گودبرداري داراي پرونده شکایتی بشماره 342523  مبنی بر 

گودبرداري مازاد بر پروانه صادره و  احداث بنا با 100% پوشش بنا و عدم رعایت فضاي سبز و 
فضاي باز و عدم نور گیري ساختمان شاکی (آپارتمان دریا ) می باشد برابر نقشه برداري ارائه 

 شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 54.35 متر مربع -1

مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله وتبدیل  آن به بناي مفید در همکف بسطح  -2
 6.4 متر مربع

داراي کسري  فضاي باز بسطح 54.03 متر مربع و  کسري فضاي سبز به سطح 40 متر  -3
 مربع می باشند

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد  
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/11/02 که وضع موجود ملک بر روي خط *****
پروژه منعکس شده است فاقد عقب نشینی می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

 .میگردد
بابت اضافه بنا در همکف داراي راي بدوي مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر ماده  *****

صد بشماره 1/97/29084 مورخ 1397/12/20 مبنی بر جریمه می باشد  مراتب جهت دستور 
  .بعدي تقدیم میگردد

22
25

باتوجه به محتویات پرونده وراي دیوان عدالت اداري و ضمن نقض راي تجدیدنظر  
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 246335 مورخ 97.12.16

کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ 7052400000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
1,410,480,000(یک میلیارد و  چهارصد و  ده میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 198.33  0
 

1560000  , 1391 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/12/21 1/97/29085 رسیدگ
ي 

 مجدد

خیابان ش  
رجایی 

نرسیده به 
فلکه جنب 

قنادي 
خوشه

1-2-10465-29-1-0-0 22
26
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناسان رسمی در 
خصوص سال وقوع و  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

احداث یک طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 642,330,000
(ششصد و  چهل و  دو میلیون و  سیصد و  سی هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 137.25  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/21 1/97/29085 رسیدگ
ي 

 مجدد

خیابان ش  
رجایی 

نرسیده به 
فلکه جنب 

قنادي 
خوشه

1-2-10465-29-1-0-0 22
26

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي تجدیدنظر با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 468,000,000(چهارصد و  شصت و 
 هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

1560000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و نظریه 
کارشناسان رسمی به شماره 67572مورخ 97.4.13 که تعیین وقوع تخلف سال 1391 
اعالم نمودند  ب به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بناي 

مسکونی ،  با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 386,022,000(سیصد و  
هشتاد و  شش میلیون و  بیست و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 141.4  1.75
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص56.91 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر 

می گردد.

ردتخلف 56.91  0
 

1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره601مورخ87/10/24بصورت3طبقه 
روي پیلوت ودوباب مغازه بازیربناي344.92مترمربع وبند29مورخ83/04/17کمیسیون ماده 
پنج وتمدید پروانه بشماره 115553مورخ90/05/13صادرگردیده عملیات ساختمانی اجراي 
اسکلت وآجرچینی بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه 

:.شده داراي افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
 افزایش بنادرهمکف بسطح41.12 مترمربع بصورت تجاري براي دوباب مغازه -1

 ونیز تبدیل پیلوت به تجاري (توسعه تجاري) بسطح35.52مترمربع-2
احداث بالکن سراسري درطبقه اول براي دوباب مغازه بسطح74.20مترمربع که ازاین -3
مقداربسطح56.47مترمربع تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ونیز مقدار17.73مترمربع 

.احداث بالکن تجاري (سراسري) میباشد
افزایش درطبقات مسکونی2و3 بسطح82.24مترمربع-4

ویک طبقه مازادبسطح137.27مترمربع-5
 ادامه راه پله وآسانسور به بام بسطح18.27مترمربع-6

عدم رعایت عرض حیاط خلوت از2متر به1.87متر نموده که باتوجه به نقشه معماري -7
..اصالحی و دیوارگذاري صورت گرفته رعایت دومتر حیاط خلوت میگردد

وباتوجه به افزایش تعدادواحد مسکونی از3به 6واحدداراي 4واحدکسري پارکینگ -8
مسکونی وتوسعه تجاري4واحدکسري پارکینگ تجاري نیز تعلق میگیرد.الزم بذکراست 

باتوجه به بازدیدکارشناسی ومراجعه متقاضی که عملیات ساختمانی درمرحله اتمام اسکلت 
درسال91 بوده که بدلیل عدم ارائه نقشه برداري ونقشه معماري توسط مالک که گزارش 

درسال وقوع تهیه نگردیده وطی مراجعه مجدد وارائه نقشه هاي مربوطه ساختمان گزارش 
درسال 93تهیه وتنظیم گردیده است.حالیه باتوجه به تشخیص ودستورمعاونت محترم 

منطقه درخصوص سال وقوع تخلف سال 93 اعالم و ورود اطالعات گردیده که کلیه مدارك 
.مورد نظر ودرخواست مالک به پیوست میباشد

=====
حالیه باتوجه به تغییرات داخلی ساختمان ونقشه برداري اصالحی ومعماري ساختمان 

وباتوجه به ضوابط محسوب نمودن مساحت سایه حفره راه پله دربالکن تجاري دوباب مغازه 
برابردستور جاري منطقه مالک درخواست بررسی مجدد واصالح راي کمیسیون ماده صد 

:.مذکور راداشته باتوجه به مغایرت بوجود آمده رادارند
افزایش بنادرهمکف بسطح41.10مترمربع بصورت پیلوت(وتوسعه بصورت تجاري براي  -1

دوباب مغازه)
 ونیز تبدیل پیلوت به تجاري بسطح36.05مترمربع-2

22
26
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احداث بالکن سراسري درطبقه اول براي دوباب مغازه بسطح121.18مترمربع که ازاین -3
مقداربسطح56.47مترمربع تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ونیز مقدار64.71مترمربع 

.احداث بالکن تجاري (سراسري) میباشد
افزایش بنا درطبقات مسکونی2و3 بسطح82.20مترمربع-4

ویک طبقه مازادبسطح137.25مترمربع-5
 ادامه راه پله وآسانسور به بام بسطح18.10مترمربع-6

.عدم رعایت عرض حیاط خلوت از2متر به1.87متر نموده است-7
وباتوجه راي کمیسیون ماده پنج وتغییرکاربري وافزایش تعدادواحدمسکونی واز3به 8-6
واحدحالیه داراي 4واحدکسري پارکینگ مسکونی وتوسعه تجاري2واحدکسري پارکینگ 

تجاري که باتوجه به نوع تخلف و تبدیل پیلوت به  تجاري کل کسري پارکینگ بصورت 
..تجاري میباشد

افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 6واحد که مقدار 56.91 مترمربع جهت تخلف مربوطه -9
.میباشد

الزم بذکراست باتوجه به بازدیدکارشناسی ومراجعه متقاضی که عملیات ساختمانی درمرحله 
اتمام اسکلت درسال91 بوده که بدلیل عدم ارائه نقشه برداري ونقشه معماري توسط مالک 

که گزارش درسال وقوع تهیه نگردیده وطی مراجعه مجدد وارائه نقشه هاي مربوطه 
ساختمان گزارش درسال 93تهیه وتنظیم گردیده است.حالیه باتوجه به دستورمعاونت 

محترم منطقه درخصوص سال وقوع تخلف سال 93 اعالم و ورود اطالعات گردیده که کلیه 
...مدارك مورد نظر.گزارش شیت آزمایشگاهی ودرخواست مالک به پیوست میباشد

حالیه براساس نامه دبیرخانه کمیسیون بشماره 1/97/24811مورخ 97/05/06 با توجه به 
نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 67572مورخ97/04/13 سال وقوع تخلف  از 93 

..به سال 91 اصالح میگردد
/.مراتب جهت صدورعدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

====
گزارش فوق جهت به روز رسانی و براساس نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد و دیوان 
عدالت اداري بشماره 9609970955703069مورخ 96/09/20 و با توجه به گزارش کارشناس 

داداگستري و تامین کسري پارکینگ هاي اعالم شده در قطعه زمین خریداري شده در 
مجاورت ملک مذکور با پالك ثبتی 41/4246  بصورت فاضاي رو باز جهت پارکینگ نموده و 

(بالمانع بشماره 1/33/32834مورخ83/09/20 و بنجاق به پیوست) و نیز رعایت عرض دومتر 
..حیاط خلوت میگردد که نیازبه آخرین اعالم نظر کمیسیون ماده صد میباشد

..مراتنب جهت صدور دستور مقتضی مجدد ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
246296مورخ97.12.16 .. کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1402200000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 280,440,000(دویست و  هشتاد میلیون و  چهارصد و  چهل 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.37  0
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/29086 بدوي    1-1-10245-161-1-5-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک باب مغازه که برابر صورتمجلس تفکیکی بصورت انباري به 
مساحت 23.37 متر مربع تفکیک گردیده و داراي پروانه و پایانکار بصورت انباري بوده و 
هیچگونه سوابق تجاري در پرونده فنی مشاهده نگردید. لذا داراي تخلف تبدیل انباري به 

تجاري بسطح 23.37 متر مربع می باشد. سال وقوع تخلف 1391 می باشد. ضمناً مغازه 
مذکور بصورت امالك فعالیت شغلی داشته و داراي تابلو با ابعاد قانونی می باشد. درخواست 

.صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 330,153,600(سیصد و  سی میلیون و  یکصد و  پنجاه و  سه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.13  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29092 بدوي خیابان 
شهید 

رجائی - 
کوچه 29 - 
کوچه شهید 

رمضانی

1-2-10101-147-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و سربندي  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/16 مورخ 1397/04/12 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 570.15 مترمربع صادر شده  و 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60 درصد  

:و  به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت  3.65 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.65 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 3.65 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 3.65 مترمربع -4

 کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت  1.26 مترمربع-6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور افزایش آن به بناي مفید  -7

در همکف و  طبقات به مساحت  34.53 مترمربع . ( همکف به مساحت 7.53 مترمربع و 
 (. طبقات به مساحت 27 مترمربع .( هر طبقه 9 مترمربع

.رعایت پارکینگ می گردد
.رعایت فضاي باز می گردد ولیکن با توجه به نقشه هاي معماري رعایت فضاي سبز نمی گردد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

22
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی وباستنادنامه شماره 247097مورخ 
97.12.18 شهرداري منطقه در خصوص تغییر عرض معبر که در هنگام صدورپروانه 

ساختمانی معبرمتصل به پالك موصوف 10متري بوده و با توجه به نامه شماره 16976
مورخ 97.04.12اداره راه وشهرسازي به 8متري تغییر یافته است وبخشی ازتخلفات بر 
خالف مدلول پروانه ساختمانی بمساحت  38.98 مترمربع  در حدتراکم خواهدبود، لذا 

ضمن  نقض راي بدوي درخصوص این مقدارمساحت به استناد تبصره 4 راي به اخذ 
جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 13,097,280(سیزده میلیون و  نود و  

هفت هزار و  دویست و  هشتاد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 38.98  0.1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29093 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهرك  
شهید 

بهشتی  
گلستان 2

1-1-10062-20-1-0-0 22
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 2,246,697,600(دو میلیارد و  دویست و  چهل و  شش میلیون و  
ششصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 334.33  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 445 مورخ 
94/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد 

مسکونی و بازیربناي 711.49 مترمربع میباشد، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
است.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده (و با لحاظ کردن تغییر عرض معبر در میزان تراکم 
مجاز)، بر خالف مدلول پروانه داراي تخلف به صورت بناي مازاد بر تراکم و در حد تراکم به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 59.45 مترمربع (که از این مقدار 6.82 مترمربع در حد تراکم  -1

و 52.63 مترمربع خارج تراکم میباشد)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 182.01 مترمربع (که از این مقدار 24.12 مترمربع -2

در حد تراکم و 157.89 مترمربع خارج تراکم میباشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 48.75 مترمربع (که از این مقدار 8.04 مترمربع در  -3

حد تراکم و 40.71 مترمربع خارج تراکم میباشد)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 44.63 مترمربع -4

به سطح 38.47 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5
در زیرشیروانی براي هر واحد مسکونی

الزم به ذکر است به سطح 11.92 مترمربع از اضافه بناي طبقه سوم به صورت احداث تراس 
.غیرمسقف میباشد

در هنگام پروانه معبر متصل به پالك موصوف 10 متري بوده که با توجه به نامه به شماره 
 .16976 مورخ 97/04/12 اداره راه و شهرسازي به معبر  8 متري تغییر یافته است

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد میباشد

.انباري پنجم مازاد بر تعداد انباري هاي مجاز به ازاي هر واحد در زیرشیروانی میباشد
باتوجه به طرح موضوع چگونگی محاسبه مازاد بر تراکم انباري هاي زیرشیروانی در کارگروه 

فنی مقرر گردید چنانچه ملکی هم داراي توسعه بنا در زیرشیروانی و هم مازاد بر تراکم 
ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع باشد، هر کدام که بیشتر بود به کمیسیون ماده صد 

.اعالم گردد.نتیجتاً متراژ 38.47 مترمربع از گزارش مذکور حذف میشود
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش سطح تجاري در همکف به مساحت 2.45 مترمربع به استناد 
تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 4  برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 30,380,000(سی میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 2.45  4
 

3100000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1397/12/22 1/97/29094 بدوي دیلمان  
چهار راه 
بهشتی 

  بوستان 15

1-1-10486-4-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 252 
مورخ96/12/27 به صورت یک طبقه روي پیلوت ویکباب مغازه در یک  واحد مسکونی  با 

..زیر بناي کل 237.47مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
کاهش زیربنا در همکف به سطح 1/10مترمربع--
 افزایش سطح تجاري بمقدار 2.45 مترمربع--

کاهش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح 1/10 مترمربع که جمعآ بسطح 2/20 مترمربع--
عدم رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره) در طبقه اول بسطح 8.34--

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد بسطح 111.30 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 8.34مترمربع عدم --

  رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره)
  افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 0/73 مترمربع--

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است--
با توجه به افزایش واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داشته و --

...درخصوص کسري پارکینگ تجاري درهنگام صدور پروانه محاسبه وپرداخت گردیده است
...مشمول نما ومنظر میگردد--

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالفی  را دارند
===========

طی بررسی به عمل آمده در نقشه برداري ارائه شده گزارش فوق الذکر بشرح ذیل اصالح 
:.میگردد

کاهش زیربنا در همکف به سطح 1/10مترمربع--
 کاهش سطح تجاري بمقدار 0/76 مترمربع--

 کاهش بنا درطبقه اول  بسطح 1/10 مترمربع نسبت به پروانه صادره--
عدم رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره) در طبقه اول بسطح 8.34--

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد بسطح 111.30 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 8.34مترمربع عدم --

  رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره)
  افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 0/73 مترمربع--

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است--
با توجه به افزایش واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داشته و --

22
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...درخصوص کسري پارکینگ تجاري درهنگام صدور پروانه محاسبه وپرداخت گردیده است
...مشمول نما ومنظر میگردد--

....مراتب جهت به روز رسانی و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
..عملیات ساختمانی باتمام رسیده است***

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي رحیم بلندپور مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 21.63 

مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.8 مترمربع، با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  2.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 263,016,000(دویست و  شصت و  سه میلیون و  شانزده هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 73.06  2.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29095 بدوي بلوار نماز  
بن بست 
  پورمقدم

1-1-10062-68-1-0-0 22
31

 در خصوص توسعه راه پله به بام به مساحت 3.4 مترمربع، احداث انباري به مساحت 
3.12 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم 

جمعاً به مساحت 1.64 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 17,625,600(هفده میلیون و 

 ششصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 8.16  1.5
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه  نسقی به شماره  
427 مورخ  91/10/4 با زیر بناي کل  439.7 مترمربع در 2.5 طبقه و  در 2 واحد مسکونی 

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در  مرحله بهره برداري میباشد. ضمنا سند مالکیت 
تک بر گی اخذ گردیده است. به استناد نقشه برداري تفکیکی داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 21.63 متر مربع -1

احداث استخر بسطح 52.75 متر مربع در همکف که از این مقدار بسطح 1.08 متر مربع  -2
.خارج از 35 درصد تاسیسات می باشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 21.63 متر مربع -3
افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 29.8 متر مربع -4

احداث یک طبقه مازاد بسطح 171.3 متر مربع در طبقه سوم  که با طبقه دوم بصورت  -5
.یک واحد دوبلکسی می باشد

توسعه راه پله به بام بسطح 3.4 متر مربع-6
احداث انباري بسطح 3.12 متر مربع در بام -7

افزودن راه پله به بناي مفید در طبقه اول و دوم جمعاً بسطح 1.64 متر مربع ( هر طبقه  -8
0.82 متر مربع)

.رعایت پارکینگ می گردد

با توجه به نتایج آزمایش بتن سال وقوع تخلف 1391 می باشد. درخواست صدور گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

22
31

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 

شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم ، به مبلغ  15,866,520(پانزده میلیون و  هشتصد و  شصت و  شش هزار و 
 پانصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 113.94  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29096 بدوي بلوار  
انصاري 
روبروي 
سایپا  
خیابان 
عرفان 
روبروي 
زمینهاي 
مهندسی 
زمینهاي 
 هدایتی

1-1-10714-8-1-0-0 22
32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح  
عرصه 235.78 مترمربع مشتمل بر یک باب خانه مسکونی فاقد مجوز به سطح 113.94 

مترمربع ( اعیان به سطح 58.67 مترمربع و سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ به سطح 
55.27 مترمربع  ) در حد تراکم با اسکلت بلوکی و قدمت سال جاري می باشد.  ضمناً حد 
شرق ملک فوق به نهر متصل می باشد که نیاز به استعالم از اداره آب می باشد. برابر خط 

پروژه شماره 11 مورخ 1397/10/26 به سطح حدود 2.5 مترمربع از حد شرق در حریم نهر می 
باشد. برابر نامه شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن به شماره 24/97/904/21673 مورخ 

1397/10/24 ، یک مجراي آب در حد شرق ملک فوق وجود دارد که حریم آن از منتهی الیه 
بستر یک متر در طرفین تعیین و اعالم می گردد. مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون 

.ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 

مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 7,512,800(هفت میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  هشتصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد

جریمه 93.91  0.1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29106 بدوي گلسار 
پستک  21

1-1-10182-12-1-0-0 22
33

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

62,048,000(شصت و  دو میلیون و  چهل و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در 

هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 38.78  2
 

800000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29106 بدوي گلسار 
پستک  21

1-1-10182-12-1-0-0 22
33

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت عرصه 130.40 می باشد. مساحت عرصه برابر نقشه برداري ارائه شده 

129.81 مترمربع میباشد.از بابت احداث خانه دوبلکسی با قدمت سال 72 بالمانعی ارائه 
.نگردیده است

:برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل میباشد
احداث بنا در همکف به سطح 94.39 مترمربع (که از این مقدار به سطح 70.43 مترمربع در -

حد تراکم و 23.96 مترمربع خارج تراکم پایه میباشد)
احداث بنا در طبقه اول به سطح 38.30 مترمربع (که از این مقدار به سطح 23.48 مترمربع -

در حد تراکم و 14.82 مترمربع خارج تراکم پایه میباشد)
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/11/06 به سطح 12.42 مترمربع از وضع موجود در 
.تعریض معبر 8 متري واقع گردیده است

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/27146 مورخ 97/11/23 مبنی 
.بر ارائه استحکام بنا جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي 
کمیسیون در بازدید از محل به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها،تخلف 

نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ 
مسکونی و دو قطعه پارکینگ تجاري،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 144,000,000

(یکصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/20 1/97/29110 بدوي فخب بعد  
   ك چهلم

1-1-10327-61-1-0-0 22
34

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، 
نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می 

سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 248519 مورخ 97/12/19 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

343.760.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 68,752,000(شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.94  0
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/12/20 1/97/29110 بدوي فخب بعد  
   ك چهلم

1-1-10327-61-1-0-0 22
34

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مراحله بهره 

برداري بوده و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي همکف وطبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 85,352,400
(هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 79.03  0.75
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین برابر نقشه برداري ارائه شده به 
سطح عرصه 152.76 مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی داراي پروانه صادره از بخشداري 
به شماره 552 مورخ 89/02/05 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با زیربناي 
292.68 مترمربع می باشد. حالیه مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا  به شرح 

:.ذیل نموده است
 اضافه بنا درهمکف به سطح 5.48 مترمربع -1

 تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه (تجاري) به سطح 85.94 مترمربع -2
 اضافه بنا درطبقه اول به سطح  23.19 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 35.20 مترمربع که ازاین مقدار به سطح 11.94 مترمربع  -4
.کنسول به سمت شارع عام می باشد

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ که دو واحد مسکونی و دو واحدي تجاري تعلق می گیرد -5
 احداث راه پله به بام به سطح 15.16 مترمربع-6

 .برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/11/26 فاقد عقب نشینی می باشد
ضمناً با توجه به نامه بخشداري مرکزي رشت مورخ 1396/12/03 ، پروانه فوق از دهیاري 

.فخب به شماره 552 مورخ 1389/02/05 دریافت گردیده است
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

22
34

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره241600 مورخ 97.12.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ3.200.000.000 ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 640,000,000(ششصد و  چهل میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 40.86  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/29123 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 

زمینهاي 
  احمدپناه

1-1-10583-2-1-0-0 22
35

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 
1393/06/12 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 559.85 مترمربع 

وعدم خالفی بشماره 281515 مورخ 97/07/08 با زیربناي 824.89 مترمربع در 4طبقه روي 
..پیلوت و 4واحد مسکونی  صادر گردیده است

.عملیات ساختمانی  باتمام رسیده است
حالیه مالک پس از دریافت عدم خالفی مجددآ مبادرت به تبدیل قسمتی از پیلوت به دوباب 
مغازه بسطح 40.86مترمربع فاقد بالکن وبارتفاع 3.40 متر نموده که رعایت پارکینگ براي 

واحد هاي مسکونی میگردد لذا براساس طرح تفصیلی جاري براي دوباب مغازه احداثی 
داراي دوواحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد.که ازاین بابت داراي راي بدوي 

کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/29123 مورخ97/12/21 و سوابق پرداخت تخلفات در واحد 
 ..جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

..براساس نقشه برداري ارائه شده به تائید نظام مهندسی فاقد خالف میباشد
..چک لیست پایانکار مورد تائید میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

22
35

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ1,187,356,800(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  
سیصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 176.69  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29126 بدوي انتهاي علی  
آباد کوي 

احمدیان بن 
بست 4
متري

1-2-10152-39-1-0-0 22
36

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/253 مورخ 1397/08/26 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 839.75 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه سوم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 34.91 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 141.78 مترمربع ( هر طبقه 47.26 مترمربع  -

(
.رعایت پارکینگ گردیده است

به سطح 21.89 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 
.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

22
36

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 17,500,000(هفده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

175000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/21 1/97/29131 بدوي خ عرفان 
کوي یخ

1-1-10397-942-1-0-0 22
37

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
237394 مورخ 97.12.6کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4100000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 820,000,000(هشتصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 156.08  0
 

960000  , 1375
 , 1395

احداث بارانداز در حیاط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرخط عادي (نسقی) یک قطعه زمین بایر حدودا بمساحت 173.50
مترمربع و براساس نقشه برداري ارائه شده عرصه بسطح 155.76 مترمربع بوده که مالک 
نسبت به احداث کارگاه نجاري تبدیل نموده است..مشخصات فنی کارگاه با مصالح فلزي 

:وبلوکی وبا قدمت سال 75 (22سال)بشرح ذیل میباشد
سرویس بهداشتی بسطح 2.35 مترمربع (سال75)-1

محوطه سایبان کارگاه بسطح37.73 مترمربع(سال 95)-2
انبار کارگاه بسطح 35.17مترمربع(سال75)-3

کارگاه نجاري بسطح 69.59 مترمربع (سال75)-4
دفترکارگاه در نیم طبقه بسطح 11.24مترمربع (سال75)-5

با توجه به قدمت بنا وضوابط پارکینگ سال وقوع داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري -6
..تعلق میگردد

ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه بشماره 11مورخ97/02/09(576) به خیابان 
..20متري متصل و فاقد عقب نشینی میباشد

/..مراتب جهت صدور دذستور مقتضی ارسال میگردد

22
37

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 
چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 724,752,000(هفتصد و  بیست و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.9  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/12/25 1/97/29140 بدوي گلسار  
انتهاي خ 
104  ك 
نسترن

1-1-10373-62-1-0-0 22
38

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی طبقه سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 680,316,000(ششصد و  هشتاد میلیون و  سیصد و  

شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.99  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  291مورخ 
96/12/28به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  با زیربناي کل 732.99

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی  باتمام رسیده است...که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 19.42مترمربع--

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 19.42 مترمربع که جمعآ بسطح 58.23 مترمربع--
افزایش بنا درطبقه 4 بسطح 69.79 مترمربع--

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 0/46مترمربع--
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/95 مترمربع که --

جمعآ بسطح 3.80مترمربع
 کاهش زیرشیروانی بسطح 4.43مترمربع--

افزایش بنا در انباري ها (بیش ازحد نصاب 5 مترمربع)  بمقدار 1.16مترمربع--
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است--

..رعایت پارکینگ میگردد-7
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

22
38

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي محمد چوپانی و شرکا، پس از مالحظه جامع 
محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و 

توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع 
امر به کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر کارشناسی صادر و پس از وصول 

نظریه مزبور به شماره 226705 مورخ 97.11.23  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز، اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض رأي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی نسبت به افزایش بنا در همکف به مساحت 33.66 مترمربع به 
مبلغ 226,195,200(دویست و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  

دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 33.66  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29146 رسیدگ
ي 

 مجدد

بازار 
روز،سهیل 

دبیري 
 کوچه نوري

1-2-10026-5-1-0-0 22
39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به مساحت 143.15 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی مبادرت به احداث آن نموده است 

لذا برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست 
لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 143.15  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29146 رسیدگ
ي 

 مجدد

بازار 
روز،سهیل 

دبیري 
 کوچه نوري

1-2-10026-5-1-0-0 22
39

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 123 مورخ 
95/12/16 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

.مسکونی و بازیربناي 602.95 مترمربع میباشد، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
 اضافه بنا درهمکف به سطح 33.66 مترمربع خارج تراکم -

اضافه بنا در همکف به سطح  143.15 مترمربع داخل تراکم باتوجه به عدم دریافت پروانه -
مرحله دوم

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
:ماده صد بوده حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مازاد برتراکم به شرح ذیل میباشد

اضافه بنا در همکف به سطح 41.12 مترمربع (با توجه به راي صادره به سطح 7.46  -1
مترمربع مابه التفاوت دارد)

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 123.36 مترمربع (هرطبقه 41.12 مترمربع) -2
مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به سطح 0.33  -3

مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 9.52 مترمربع

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و تایید استحکام ساختمان 

توسط کارشناس رسمی، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,704,612,000(یک میلیارد و  هفتصد و  چهار میلیون و  ششصد و  دوازده هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 202.93  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/21 1/97/29154 بدوي خ.سعدي  
پشت 

مجتمع 
آزادگان 

کوي 
فالحتی 
-انتهاي 
کوچه 18

1-2-10346-28-1-0-0 22
40

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي زیر 

شیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 18,463,200(هجده میلیون و  چهارصد و  
شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.99  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مراحل اتمام 

ساخت بوده و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي همکف وطبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 514,186,400(پانصد و  
چهارده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 85.7  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/29154 بدوي خ.سعدي  
پشت 

مجتمع 
آزادگان 

کوي 
فالحتی 
-انتهاي 
کوچه 18

1-2-10346-28-1-0-0 22
40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/350مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد 
مسکونی و بازیربناي 830.25 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 

 :خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 15.58 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 54.78 مترمربع (هر طبقه 18.26 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.41  -3

مترمربع (هر طبقه 0.47 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد در 2 واحد مسکونی به سطح 216.86 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث 3 باب انباري و توسعه اتاقک آسانسور به -5
سطح 10.99 مترمربع

.کسري پارکینگ ندارد
با توجه به عدم نصب درب هاي پارکینگ تا این مرحله، رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام 

.پایانکار برابر طرح تفصیلی الزامی میباشد
پارکینگ هاي شماره 1 و 8 در تزاحم با یکدیگر میباشند- یک واحد کسري پارکینگ جهت 

اخذ عوارض درآمدي
داراي کسري فضاي سبز به سطح تقریبی 61 مترمربع و فضاي باز به سطح 39.21 مترمربع 

.میباشد
مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور 

.میگردد
---------

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

22
40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مراحل اتمام 

ساخت بوده و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي همکف وطبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 571,468,800(پانصد و  
هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 170.08  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29155 بدوي بلوار  
دیلمان 

زمینهاي 
فرهنگیان 

جنب 
زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10485-12-1-0-0 22
41

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و تایید استحکام طبقه 
مازاد توسط کارشناس رسمی به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 876,355,200(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار 

و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 173.88  1.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/286 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

583/85 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
میباشد.(سربندي نشده)

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 159/52 متر مربع (هر طبقه 39/88 متر -1

مربع)
 احداث طبقه چهارم بمساحت 173/88 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 10/56 -3
متر مربع (هر طبقه 2/64 متر مربع)

با توجه به افزایش عرض درب (طبق پالن ارائه شده) یکواحد کسري پارکینگ درآمدي -4
.دارند

توضیح اینکه در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز تأمین 
.نمیگردد

بمساحت 48/08 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -5
.نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

22
41

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 

وزیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 552,451,200(پانصد و  پنجاه و  دو 
میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 164.42  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/25 1/97/29156 بدوي پستک بعد  
از کانال 
نزدیک 
مسجد

1-1-10551-1-1-0-0 22
42

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

599,019,200(پانصد و  نود و  نه میلیون و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 120.83  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29156 بدوي پستک بعد  
از کانال 
نزدیک 
مسجد

1-1-10551-1-1-0-0 22
42

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/355مورخ 
96/12/28 به صورت 2 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی - با دسترسی انباري ها از 

طریق آسانسور و راه پله - شامل  2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 468.30 مترمربع می 
باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 

احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی می 
:باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 21.88 مترمربع با توجه به حذف استخر -
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 31.38 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح  44.78 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.41 مترمربع  -
. بصورت کنسول غیرمجاز به شارع می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 6.95 مترمربع و در  -
مجموع طبقات اول و دوم  بسطح 15.84 مترمربع (هر طبقه 7.92 مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به کسر راه پله زمان صدور پروانه به  -
سطح  142.58مترمربع که از این مقدار بسطح 13.41 مترمربع بصورت کنسول غیرمجاز به 

. شارع می باشد
بناي تبدیلی بصورت کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم بسطح  -

 8.82 مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی بسطح 21.69 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت  -

 مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 13.02 مترمربع
. افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 2 به سه واحد  که رعایت پارکینگ گردیده است -

. ضمنا پارکینگ هاي مازاد منوط به زمان پایانکار می باشد - 
حالیه درخواست  صدور گواهی عدم خالف  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

22
42

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل تخلف مالک در احداث سه باب مغازه محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر 
به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد 

به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 248716 مورخ 97/12/20 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی 
مکان موصوف را به مبلغ 224.520.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 

مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 

ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 44,904,000(چهل و  
چهار میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 74.84  0
 

162500  , 1377 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/21 1/97/29157 تجدید 
نظر

گلسار 
پستک 
جاده 

فرودگاه بن 
بست 4
متري

1-1-10183-65-1-0-0 22
43

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري و دو قطعه پارکیگ مسکونی ، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می 

گردد .

جریمه 100  1
 

162500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  11,649,625

(یازده میلیون و  ششصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 71.69  1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست  

، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، 

به مبلغ  2,492,100(دو میلیون و  چهارصد و  نود و  دو هزار و  یکصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 153.36  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 163.5 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت  1 طبقه بر روي 3 باب مغازه در 3 واحد 

مسکونی می باشد. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

احداث سوئیت در همکف به سطح 75.61 مترمربع (در حد تراکم ) -
احداث 3 باب مغازه در همکف به سطح 74.84 مترمربع -

احداث بنا در طبقه اول به سطح 149.44 مترمربع ( 77.75 مترمربع در حد تراکم و 71.69  -
مترمربع خارج تراکم )

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.اسکلت ساختمان آجري و با توجه به فیش برق پیوستی 1377 می باشد

 .برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/08/09 به سطح حدود 8 مترمربع در تعریض می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1397/07/22 و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

22
43

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علیرضا ملک زاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به 

مساحت 12.89 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت 3.5 مترمربع و در طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 2.36 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 313,185,600(سیصد و  سیزده میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 62.14  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/29161 بدوي سعدي   
همیاري

1-2-10322-73-1-0-0 22
44

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 253 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 726.29 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 12.89 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 38.67 مترمربع ( هر طبقه 12.89 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.5 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.08 متر مربع ( هر طبقه 2.36 

متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 1.25 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

22
44

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 533,198,400(پانصد و  سی و  سه میلیون و  یکصد و  نود و  

هشت هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 90.68  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/29163 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
- ده متري 

طالقانی 
سوم - بن 
بست دوم

1-2-10019-33-1-0-0 22
45

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/353 مورخ 1396/12/28بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(  انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 544.8 مترمربع صادر شده 
.است

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60%  به   
: شرح زیر می باشد

      . اضافه بنا در همکف به مساحت  22.67 مترمربع -1
 . اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.67 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.67 مترمربع-3
. .  اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.67 مترمربع -4

احداث طبقه مازاد (طبقه چهارم)  که با طبقه تحتانی ( طبقه سوم ) بصورت دوبلکسی و -5
در یک واحد مسکونی به  سطح 147.22 متر مربع که از این مقدار به سطح  48.59 متر مربع 

.آن تراس غیر مسقف می باشد
.پارکینگ هاي 1 و 2 بصورت تزاحمی و به یک واحد تعلق می گیرد

با توجه به اینکه واحد طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکس و مساحت آن بیشتر از 180 
 مترمربع می باشد دو واحد پارکینگ با تزاحم به آن تعلق می گیرد

به مساحت 15 مترمربع در هر طبقه (  همکف و طبقات )  عرض دو متر حیاط خلوت حد 
.شمالی رعایت نشده است

.کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا در زمان پایانکار و پس از نما سازي قابل بررسی می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد 

22
45

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم نیوشا حجازي نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل 

جریمه از ضریب  3 به 2.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
749,271,600(هفتصد و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  یک هزار و  

ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 81.09  2.75
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/29169 تجدید 
نظر

گلسار - 
خیابان 104 

- کوچه 
 سیکاس

1-1-10374-34-1-0-0 22
46

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
احداث بناي مرحله اول  به شماره 102 مورخ  1396/08/08 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت 

به انضمام زیرشیروانی(انباري) در یک واحد مسکونی ( تریپلکس)  و به مساحت کلی 
. 468.16 مترمربع صادر شده.است

الزم به ذکر است که در مرحله اتمام اجراء فونداسیون و اجراء میلگرد هاي انتظار ستون 
طبقه همکف داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 22.97 مترمربع بوده که از بابت 

.آن داراي آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر صدور جریمه می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده و پیشرفت عملیات ساختمانی ( در مرحله سفت 

: کاري ) داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد
بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 1.05 مترمربع .(همزمان ساز) -1

.بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 24.02 مترمربع -2
.بناي  مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 13.05 مترمربع -3
.بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 24.02 مترمربع -4

.بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 18.95 مترمربع -5
.کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد فوق داراي سوابق گزارش بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات می  *****
.باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد .

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 182,791,500(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  نود 

و  یک هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد

جریمه 39.31  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/29170 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري  

ششم

1-1-10224-51-1-0-0 22
47

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 389 مورخ 
1389/12/24 و گواهی عدم خالف بشماره 123161مورخ 92/2/16 و پایانکار ساختمانی 

..بشماره 156610 مورخ 92/06/06 میباشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده مالک نسبت به 

:پایانکار صادره داراي تغییرات و افزایش بنا بشرح ذیل نموده است
وافزودن به زیربنا  (void) افزایش بنا در طبقه پنجم بصورت حذف فضاي خالی داخلی-1

بمساحت24.22 مترمربع ونیز بااحتساب با فضاي راه پله بسطح 15.09مترمربع جمعآ بسطح 
 39.31 مترمربع

 تبدیل قسمتی از شیروانی به تراس روباز و سرپروشیده بسطح 74.02مترمربع-2
ضمنآ در زمان پرداخت تخلفات براساس ضوابط پروانه بسطح 16.38 مترمربع تراس روباز -3

.با احتساب 1/2 جهت پرداخت عوارض متعلقه میباشد
الزم بذکراست درهنگام صدور پایانکار مساحت راه پله داخلی جزء زیربنا محسوب نشده 

...بود..که حالیه لحاظ شده است
..چک لیست پایانکار مورد تائید بوده حالیه مالک درخواست اصالح  پایانکاررا دارند

.مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض آقاي محمود چرامی نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 

عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل 

جریمه از ضریب  2.25 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
1,217,277,600(یک میلیارد و  دویست و  هفده میلیون و  دویست و  هفتاد و  هفت 

هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 207.02  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/22 1/97/29171 تجدید 
نظر

رجائی   
وحدت

1-2-10119-9-1-0-0 22
48

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 25  1.75
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 7 واحد،راي بدوي عیناً تایید می 
گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/22 1/97/29171 تجدید 
نظر

رجائی   
وحدت

1-2-10119-9-1-0-0 22
48

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخ 1396/05/11 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

زیر بناي کل 938.95 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 35.56 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 140.36 مترمربع ( هر طبقه 35.09  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 7.06 متر مربع و در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 5.53 متر مربع و طبقه چهارم 
به سطح 5.09 مترمربع ( جمع کل طبقات به سطح 21.68 مترمربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 2.05 مترمربع -
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.31 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
 افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 7 واحد-

الزم به توضیح است براي 7 واحد 7 عدد پارکینگ تامین گردیده و باتوجه به اینکه واحد 7 ( 
طبقه چهارم ) بیشتر از 180 مترمربع می باشد و درنتیجه نیاز به پارکینگ دوبل دارد که با 

.توجه به تامین یک پارکینگ ، داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نگردیده است

.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي به دلیل تزاحم 2 پارکینگ 5 و 6 می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 2,191,000(دو میلیون و  یکصد و  نود و  یک هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 6.26  0.5
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29173 تجدید 
نظر

پستک کوي 
طالقانی 
کوچه 
ارکیده

1-1-10402-985-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مسکونی  ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  136,605,000(یکصد و  سی و  شش میلیون و  ششصد و  پنج هزار )ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.05  1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29173 تجدید 
نظر

پستک کوي 
طالقانی 
کوچه 
ارکیده

1-1-10402-985-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 329.25 مترمربع میباشد که مالک بدون مجوز 

اقدام به احداث بناي مسکونی (کال خارج تراکم) نموده است. عملیات ساختمانی در مرحله 
.سفتکاري میباشد

:مطابق نقشه برداري ارائه شده تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل میباشد
احداث بناي مسکونی به صورت یک باب خانه ویالیی به سطح 65.05 مترمربع -

احداث سرویس بهداشتی جداساز در محوطه به سطح 3.65 مترمربع-
احداث انباري جداساز در محوطه به سطح 2.61 مترمربع -

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد گواهی کارشناس خط پروژه ملک مورد نظر در حریم شهر، خارج از محدوده قانونی 

.فاقد کاربري و طراحی معبر می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و نظریه هیات کارشناسی بشماره 
170898 مورخ 97.09.07درخصوص تایید استحکام بنا ،ضمن  نقض راي بدوي در 

خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 4,179,240,000(چهار میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  نه 

میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 893  3
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/29176 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10058-551-1-0-0 22
50

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي، به 
موجب نظریههیات کارشناسی بشماره 247625مورخ97.12.19 کارشناسان رسمی 

دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف ازبابت تبدیل پیلوت 
به مغازه و تبدیل طبقه اول به تجاري را به مبلغ 22.834.800.000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,566,960,000(چهار میلیارد و  پانصد و  شصت و  

شش میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 297.22  0
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 624,000,000(ششصد و  بیست و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 200  2
 

1560000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/22 1/97/29176 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10058-551-1-0-0 22
50
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق بشرح ذیل می باشد
داراي پروانه ساختمانی770-82/10/25در5/5 طبقه و10واحد مسکونی و با زیربناي کال به 
مساحت1089/6مترمربع مجوز دریافت داشته و تا کنون آن را تمدید ننموده اند  و داراي 

سوابق گزارش تخلف بوده که منجر به صدور راي بدوي گردیده است و داراي سابقه گزارش 
:تخلف بشرح ذیل  می باشد

 برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد ( به عمق  حدود10متر) و خارج از تراکم
در طبقه همکف به مساحت 104.52 مترمربع ( تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت -1

حدود41/68مترمربع یک باب مغازه و  راه ورودي تجاري به طبقه اول به مساحت حدود12/01
 مترمربع)

در طبقه اول به مساحت 98.65 مترمربع اضافه بنا داشته  و کل طبقه اول به مساحت -2
 255.54 به یکواحد تجاري تبدیل شده است

 افزایش بنا در طبقات 2الی 5 بمساحت 386/64مترمربع -3
یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به مساحت 278.26مترمربع (به مساحت حدود191/82 -4
مترمربع در یکواحد مسکونی+تراس رو باز به مساحت حدود86.44 مترمربع که براي آن 

  دیوار بسمت پالك مجاور ضلع شرق و غرب  با ارتفاع حدود1/2متر احداث نموده)
 احداث راه پله به بام به مساحت 12.92مترمربع-5

برابر ضوابط 12پارکینگ نیاز دارند (شش واحد تجاري+شش واحد مسکونی)که با توجه به -6
تامین 4 باب 8 باب کسري پارکینگ خواهد داشت ضمنا پارکینگ ها در زمان پایانکار نیاز به 
جانمایی در محل دارد عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري میباشد و طی بازدید بعمل 

آمده جهت مقاوم سازي خاك و استحکام سازه ، میکرو پایل و احداث دیوار برشی در همکف 
:و طبقات اقدام گردیده است .حالیه برابر نامه کمیسیون ماده صد درخصوص رعایت ضوابط
بدلیل افزایش بناي خارج از طول 60درصد و احداث طبقه مازاد رعایت ضوابط شهرسازي 

.نمی گردد
با توجه به احداث دیوار برشی و میکروپایل و گواهی مهندس ناظر رعایت ضوابط فنی می 

 .گردد
درخصوص مسایل بهداشتی ،نیاز به اظهار نظر مهندسین ناظر و سازمان نظام مهندسی می 

. باشد
حال برابر راي دیوان راي کمیسیون نقض گردیده و مجددا جهت صدور راي به کمیسیون 

 .مربوطه ارجاع گردیده است مراتب جهت بروزرسانی و صدور دستور تقدیم می گردد

22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 10,007,000(ده میلیون و  هفت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 1.18  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/12/25 1/97/29178 بدوي بلوار شهید  
رجایی  15

1-2-10108-1-1-0-0 22
51

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
247483 مورخ97.12.18کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.090.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 618,000,000(ششصد و  هجده میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 24.46  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 341 مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي بالکن یک باب مغازه شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر 

بناي 441.75 مترمربع می باشد که در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و سربندي 
با پوشش صد در صد در همکف از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از 

تخلفات بوده که برابر راي کمیسیون ماده صد بشماره 21278-96/08/06 محکوم به تخریب 
بنا گردیده اند . مجددا با توجه به تغییرات انجام شده داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می 

:  باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 47.06 مترمربع بوده که از این مقدار بسطح 24.48 مترمربع  -

. مابه التفاوت احداث بارانداز فلزي جهت تامین پارکینگ  می باشد
 توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 44 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري بسطح 46.33 مترمربع خارج از 1/3 که از این مقدار بسطح 34.73 -*-
.  تبدیل مسکونی و بسطح 0.18 تبدیل راه پله به تجاري و بسطح 11.42 افزایش بنا می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 77.91 مترمربع (هر طبقه 25.97 مترمربع ) -

احداث کنسول غیرمجاز در طبقات اول تا سوم بسطح 55.32 مترمربع (هر کدام 18.44 -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.75 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات بسطح 1.23مترمربع

با توجه به کاهش سطح راه پله تا بام و احداث سه باب انباري و راهروي دسترسی به آنها  -
. در زیرشیروانی بسطح 19.29 مترمربع اضافه بنا دارند

با توجه به کاهش سطح بالکن و احداث انباري و با توجه به پرداخت یک باب کسري  -*-
. پارکینگ در زمان صدور پروانه یک باب کسري پارکینگ تجاري دارند

در صورت ابقاي بارانداز رعایت 2 باب پارکینگ براي مسکونی می گردد ضمنا برابر  -*-
بازدید مجدد پارکینگ سوم (قطعه یک فرضی) حداقل ابعاد مجاز طبق ضوابط جاري (3*5 

. )را دارد  و رعایت پارکینگ مسکونی می گردد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  27.76 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
. رعایت فضاي سبز و فضاي باز طبق ضوابط جاري نمی گردد

. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست
*********************************************************

****************************
 .  پس از گزارش فوق گواهی عدم خالف دریافت نموده اند
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مجددا برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت هاي 
: ذیل می باشد

توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت و حذف یک باب پارکینک مسکونی بسطح  -
 16.74 مترمربع

با توجه به تامین دو با پارکینگ ، تعداد یک باب کسري پارکینگ مسکونی و یک باب  -
.  کسري پارکینگ تجاري  دارد

 توسعه بالکن تجاري بصورت  تبدیل انباري و راه پله  بسطح 7.72 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.19 مترمربع و در طبقات  -

 اول تا سوم بسطح 0.99 مترمربع
*********************************************************
*********************************************************

***********************
. از بابت تخلفات مجدد داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد

طی بازدید و بررسی مجدد با توجه به اینکه ملک روبرو هنوز عقب نشینی ننموده امکان 
تردد خودرو در کوچه شمالی مقدور نمی باشد بنا براین یک باب کسري پارکینگ خواهد 

.  داشت
مراتب با توجه به درخواست پایانکار  جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور تقدیم می 

 .گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم، به مبلغ  1,048,612(یک میلیون و  چهل و  هشت هزار و  ششصد و  

دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.53  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29189 بدوي خیابان 
میرابوالقاسم

ي  -  
دهسرا -  
بوستان 16

1-1-10488-4-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت 100 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه ویالئی  با مساحت 

اعیان 64.53 مترمربع و بدون مجوز با مصالح بلوکی و با قدمت سال 1379 ( طبق فیش 
.کنتور ) در محل موجود می باشد

الزم به ذکر است که جهت حدود اربعه سند مالکیت با وضعیت موجود و نقشه طرح تفصیلی 
.، 90 درجه مغایرت دارد

 .اعیان در حد تراکم می باشد
قسمتی از کوچه حد شمالی با دیوار گذاري غیر مجاز در تصرف مالک بوده که حالیه طی 
. بازدید میدانی  مالک مبادرت به تخریب دیوار نموده و از تصرف خود خارج کرده است

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/06/11 به مساحت 1.75 مترمربع از سند مالکیت و  در 
.تعریض کوچه 6 متري اصالحی حد شمال می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

22
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 4,422,571,200(چهار میلیارد و  چهارصد و  بیست و  دو میلیون و  
پانصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 448.54  3
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 1/97/29200 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیل - 

 خیابان 104

1-1-10036-12-1-0-0 22
53

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 6,384,000,000(شش میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  چهار 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 950  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1111.36  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

ودرخصوص توسعه بناي مسکونی بمساحت 198.74 مترمربعدر همکف وطبقات اول 
ودوم ، از آنجائیکه جز متراژ تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی 

براي جریمه مجدد نبوده ومنتفی میباشد.

ردتخلف 198.74  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره 237291 مورخ 97.12.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ155.751.700.000ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 31,150,340,000(سی و  یک میلیارد و  
یکصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1111.36  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/22 1/97/29200 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گیل - 

 خیابان 104

1-1-10036-12-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 9مورخ 
95/04/26 به صورت 6 طبقه روي یک باب مغازه بسطح 56.90 مترمربع و زیرزمین شامل 11 
واحد مسکونی کالً با زیر بناي 2963.81 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 
اجراي اسکلت وسربندي  و شروع آجرچینی می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 57.04 مترمربع -

. احداث یک باب انباري در زیر زمین که بسطح 13.71 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد -
اضافه بنا در همکف به سطح 66.58 مترمربع -

 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 370.17 مترمربع -
 افزایش تعداد مغازه از یک باب به دو باب -

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 79.41 مترمربع -
تبدیل کل طبقه اول به تجاري بسطح 382.06 مترمربع که دوبلکس مغازه ها را تشکیل می  -

 .دهد
 احداث اتاقک نگهبانی و سرایداري در طبقه اول بسطح 17.16 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 52.75 مترمربع -
تبدیل کل طبقه دوم به تجاري بسطح 359.13 مترمربع که تریبلکس مغازه ها را تشکیل  -

. می دهد
اضافه بنا در طبقات سوم تا چهارم جمعاً به سطح  207.56 مترمربع ( هر طبقه 103.78  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات سوم و چهارم بسطح 0.60  -

مترمربع (هر طبقه 0.30 مترمربع )
.اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 56.71 مترمربع  ضمنا داراي تراس اختصاصی نیز می باشد -
.اضافه بنا در طبقه 6 بسطح 16.20 مترمربع  ضمنا داراي تراس اختصاصی نیز می باشد -

 احداث 8 باب انباري در زیرشیروانی و راه روي دسترسی به آنها بسطح 79.56 مترمربع -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی  از 11 به 6 واحد که رعایت 6 پارکینگ دوبل براي  -

. مسکونی ها گردیده است
با توجه به افزایش سطح تجاري مجموعا نیاز به 44 پارکینگ تجاري می باشد که با توجه  -

. به تامین 6 باب در زیرزمین تعداد 38 باب کسري پارکینگ تجاري دارد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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برابرگزارش کارشناس دادگستري  به پیوست بشماره 1091 مورخ 97/12/05 سال وقوع از  **
...97 به 96 اصالح گردید

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/22 1/97/29204 تجدید 
نظر

بلوارقلی   
کوچه 

طالقانی 
مابین کوچه 
طالقانی 3 

و5

1-2-10354-1-1-0-0 22
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و  نظریه کارشناسی شماره 249692
مورخ 97.12.20 درخصوص تایید استحکام بنا ، ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 

3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
245,073,600(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 56.73  3
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
بناي تجاري بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 2,352,000(دو میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 49.  4
 

1200000  , 1390 توسعه بناي تجاري
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي بصورت یکبابخانه به 
مساحت 50 مترمربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بسطح 52.78 

مترمربع میباشد. الزم به توضیح است ملک مورد نظر از بابت تخلفات ساختمانی بشرح ذیل 
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمسیون ماده صد بشماره 

:8645 مورخ 1390/06/01 مبنی بر جریمه میباشد
 احداث بنا بصورت یکطبقه مسکونی بر روي پیلوت

همکف بسطح52.78مترمربع (که مساحت پیلوت وپارکینگ20.65مترمربع ودوباب مغازه  -1
بسطح32.13مترمربع)

طبقه اول بسطح52.78مترمربع وباکنسول به کوچه12متري بسطح10.25مترمربع نموده -2
.که مقدار20.10مترمربع مازادبرتراکم میباشد
 ادامه راه پله به بام بسطح6.30مترمربع-3

سپس مجدداً مالک از بابت گزارش حدودي و غیابی  ناحیه بدون بازدید از داخل ملک  بشرح 
ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی  و راي کمسیون ماده صد بشماره 

:1/96/21056 مورخ 1396/07/04 مبنی بر تخریب میباشد
(( مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت ساختمان 

احداث شده در حال بهره برداري در دو طبقه روي سه باب مغازه و با زیر بناي تقریبی 
178/84مترمربع (12/25مترمربع کنسول از ارتفاع 3/80 متر در هریک ازطبقات اول و دوم) 

با اسکلت بتن مسلح و قدمت تقریبی 5 سال میباشد.از بابت دوباب مغازه بسطح 32/13 
مترمربع و زیربناي 79/73 مترمربع در یک طبقه داراي پرونده در واحد تخلفات و 

صورتجلسه مورخ 90/5/25 کمیسیون ماده صد میباشد. حالیه نسبت به تبدیل قسمتی از 
پیلوت بسطح تقریبی 12/95 مترمربع بصورت مغازه سوم و احداث یک طبقه (طبقه دوم) 

بسطح تقریبی 56.73 مترمربع اقدام نموده که در شرایط کنونی شامل دوباب کسري 
پارکینگ مسکونی و سه باب کسري پارکینگ تجاري دارند. که در راي کمیسیون قبلی نیز 

اشاره اي به آن نگردیدیه.جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه و انعکاس ملک 
برروي خط پروژه میباشد.الزم بذکر است گزارش مزبور بصورت حدودي بوده پس از ارائه 

نقشه برداري وضع موجود قابل بررسی مجدد خواهد بود.))
حالیه برابر نقشه برداري ونقشه معماري وضع موجود مالک داراي مغایرت و تخلفات 

:ساختمانی بشرح ذیل میباشد
توسعه بناي تجاري مغازه ها بصورت یکدست ساز بسطح 0.49 مترمربع-1

احداث یک طبقه مسکونی در طبقه دوم بسطح 56.73 مترمربع که از مقدار بسطح 2-10.25
 مترمربع بصورت احداث کنسول به شارع عام میباشد
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الزم به توضیح است علی رغم اینکه مالک در وضع موجود براي واحد طبقه اول داراي -3
یک  پارکینگ با ابعاد 2.5*5 بوده اما به دلیل وجود قسمتی از سطح  پارکینگ مذکور در زیر 

پاگرد راه پله (ارتفاع از کف تا زیر پاگرد راه پله  حدود 1.85میباشد)پارکینگ مذکور مورد 
تایید نبوده واز بابت دو واحد مسکونی ،2 واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت 
ضمناً در گزارش سال 1390 پارکینگ مذکور مورد تایید قرارگرفته و به همین صورت و با 

  .رعایت پارکینگ راي صادر شده است
قابل ذکر است طبقه اول ساختمان بصورت آموزشگاه خیاطی مورد استفاده بوده و همچنین  
با توجه ارتفاع پیلوت حدود 3.70 متر مالک قسمتی از ارتفاع آن را بسطح 13.89 مترمربع با 

مصالح چوبی  جدا و تبدیل به انباري کاالي خواربار نموده بود  که طی بازدید مجدد پس از 
جمع آوري تابلو آموزشگاه ،طبقه اول به حالت مسکونی اعاده گردید و همچنین برابر عکس 
پیوست انباري مذکور که در پاگرد نیم طبقه وجود داشته با مصالح آجرو گچ مسدود گردیده 
است.جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد.برابر 

.خط پروژه بشماره 13 مورخ 1396/09/04 ملک مورد نظر فاقد عقب نشینی میباشد
طبق دستور مدیریت محترم شهرسازي در صفحه توضیحات همین شماره درخواست ****

: بشرح ذیل یک واحد کسري پارکینگ مورد تایید قرار گرفته است
((با توجه به بازدید مشترك ، گزارشات و سوابق قبلی، پارك عملی ، قدمت اعیان و راي 

کمیسیون ماده صد یک واحد پارکینگ مورد تایید می باشد ))مراتب جهت صدور دستورات 
  .بعدي بحضور تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ مسکونی و چهار قطعه پارکینگ تجاري،حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 825,000,000(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/21 1/97/29205 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
خ 25 متري 

شهید 
حسین 
آرمیده 
روبروي 

ساختمان 
 آریا

1-2-10054-154-1-0-0 22
55

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,058,062,500(یک میلیارد و  پنجاه و  هشت میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 128.25  2.5
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در توسعه تجاري،تبدیل 
مسکونی طبقه اول به تجاري و افزایش واحد تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به 
موجب نظریه شماره 250251 مورخ 97/12/21 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 60.196.575.000 ریال تعیین و براورد نموده است 
که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 12,039,315,000(دوازده میلیارد 

و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  پانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 291.11  0
 

3300000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 1/97/29205 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
خ 25 متري 

شهید 
حسین 
آرمیده 
روبروي 

ساختمان 
 آریا

1-2-10054-154-1-0-0 22
55

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3300000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,458,000(سه میلیون و  چهارصد و  
پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.88  0.5
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/191مورخ 96/12/05 
بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي یکواحد تجاري در یک واحد مسکونی با زیربناي 366/20 

: مترمربع  صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
اضافه بنا درهمکف به سطح 1/81 مترمربع -1
توسعه بناي تجاري به سطح 2/90 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4/59 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3/06 مترمربع-4

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 44/54 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 44/54 مترمربع-6

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم و سوم به سطح 6 مترمربع  -7
 (هر طبقه 3 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4/88 مترمربع -8
.با توجه به افزایش متراژ واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد-9

تبدیل اسکلت بتنی به فلزي-10
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/02/29 و پرونده مختومه میباشند

******************************
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 29/84 متر مربع -1

 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 47/30 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-2
 افزایش تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به پنج واحد-3

توسعه بنا در نیم طبقه بمساحت 29/84 متر مربع-4
تبدیل بناي مسکونی به تجاري (بالکن ) بمساحت 124/66 متر مربع در نیم طبقه-5

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بمساحت 59/68 متر مربع (هر طبقه 29/84 متر مربع)-6
احداث انباري (2 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 9/88 متر مربع-7

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/21 متر مربع و نیم طبقه -8
1/40 متر مربع و طبقات 3.2 بمساحت 6/68 متر مربع (هر طبقه 3/34 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به 2 واحد-9
تعداد 7 واحد پارکینگ (5 واحد تجاري و 2 واحد مسکونی) مورد نیاز بوده که با توجه به 

سوابق پرداخت 2 واحد کسري پارکینگ (یکواحد تجاري و یکواحد مسکونی) در زمان پروانه 
 و کمیسیون

.تعداد 5 واحد کسري پارکینگ (4 واحد تجاري و یکواحد مسکونی) دارند

22
55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.ضمناv پروانه صادره فاقد آسانسور بوده که وضع موجود آسانسور اجرا گردیده است
با توجه به سطح اشغال موجود بمساحت 40 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند 

.همچنین فضاي سبز تأمین نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده  ********

است.(بروزرسانی)
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و تایید استحکام طبقه 

مازاد توسط کارشناس رسمی دادگستري ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 2.5  برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 1,190,196,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود میلیون و  یکصد و  نود و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 141.69  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/21 1/97/29206 بدوي خیابان معلم 
میدان 

سرگل بلوار 
شمسی پور 
کوچه پنجم

1-2-10491-63-1-0-0 22
56

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

567,168,000(پانصد و  شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 84.4  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/122 مورخ 
97/06/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  506.75 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث یک طبقه مازاد نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي 
می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 20.34 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  61.02 مترمربع ( هر طبقه  20.34 مترمربع ) -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4  بسطح 141.69 مترمربع-

کاهش راه پله به بام به سطح 0.42  مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.76 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 2.28 مترمربع (هر طبقه 0.76 مترمربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از سه به 4 واحد  که رعایت 4 پارکبنگ براي 4 واحد  -

. می گردد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

22
56

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري یک قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/21 1/97/29207 تجدید 
نظر

سیاه  
اسطلخ 
کوي66 

فرعی اول، 
س مهران، 

طبقه 2

1-2-10140-31-1-0-0 22
57

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و تایید استجکام ساختمان 
توسط کارشناس رسمی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  745,501,000(هفتصد و  چهل و  پنج میلیون و  

پانصد و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 244.75  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست  ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 

ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، به مبلغ  115,691,940(یکصد و  پانزده میلیون 

و  ششصد و  نود و  یک هزار و  نهصد و  چهل) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 237.65  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29207 تجدید 
نظر

سیاه  
اسطلخ 
کوي66 

فرعی اول، 
س مهران، 

1-2-10140-31-1-0-0 22
57

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 126.02 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد مسکونی ( سوئیت در 

همکف ) با زیربناي کل 426.91 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن در 
داراي 1 طبقه مازاد می باشد. به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي  T-R 112 پهنه

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 105.35 مترمربع (87.79 مترمربع در حد تراکم و 17.56  -

مترمربع خارج تراکم )
تبدیل پیلوت به سوئیت به سطح 55.49 مترمربع -

احداث انباري جداساز در حیاط مشاعی همکف به سطح 5.51 مترمربع -
احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 210.70 مترمربع ( هر طبقه 105.35 مترمربع  -

 )(74.93 مترمربع در حد تراکم و 30.42 مترمربع خارج تراکم )
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم به سطح 105.35 مترمربع -

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد
.اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف با توجه به فیش برق پیوستی 1394 می باشد

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/02/05 به سطح 0.61 مترمربع از عرصه در تعریض می 
 .باشد

*********************************************************
************

از بابت موارد فوق داراي راي  تجدید نظر مورخ 97/12/21 کمیسیون ماده صد می باشد. 
ضمنا داراي 2 واحد کسري پارکینگ بوده که در راي کمیسیون ماده صد یک واحد کسري 
پارکینگ محاسبه گردیده و داراي یک واحد کسري پارکینگ دیگر بصورت همزمانساز می 

 .باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي قدیر موقتی مقدم نسبت به راي بدوي شماره 
1/94/13400-07/07/94 صادره از شعبه دو کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که از 
سوي شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970959003819 

مورخ 97/11/01 ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی مجدد 
به این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان، پرونده 
را به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی ارائه گردد،لذا طبق آخرین 

گزارش  شهرداري فقدان 38 قطعه کسري پارکینگ و تبدیل راهرو به تجاري و توسعه 
بالکن تجاري را صحه گذاشته است، بنابراین با توجه به اینکه ضرورتی به قلع و 

تخریب بنا وجود ندارد از بابت مقدار 413.5 اضافه بناي تجاري، باستناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداریها حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی و مبلغ 

5,888,240,000(پنج میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  دویست و  
چهل هزار )  ریال اعالم می گردد.

جریمه 413.5  4
 

3560000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/21 1/97/29211 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار نبش  
  خ 117

1-1-10170-5-1-0-0 22
58

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري 38 قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
6,764,000,000(شش میلیارد و  هفتصد و  شصت و  چهار میلیون ) ریال صادر می 

گردد .

جریمه 950  2
 

3560000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به صورت تجاري 
متمرکز به شماره 164 به تاریخ 1389/07/05 برابر راي کمیسیون ماده 5 به صورت احداث 
مجتمع تجاري ( پاساژ ) 5 طبقه بر روي زیر زمین در 10 واحد تجاري ،که زیر زمین جهت 
تامین پارکینگ عمومی و همکف الی طبقه سوم به صورت 10 واحد تجاري و بالکن در حد 
1/3 به سطح 181 متر مربع جهت واحد هاي تجاري  همکف و طبقات 4 و 5 جهت تامین 

.پارکینگ واحد هاي تجاري با زیر بنا 5206.30 متر مربع می باشد

حالیه بناي احداثی به صورت 1 طبقه روي مغازه و بالکن خارج از 1/3 در 3 واحد تجاري با راه 
دسترسی  مستقل و مجزا از هم می باشد ،عملیات ساختمانی در مرحله اتمام آجر چینی و 
شروع نازك کاري بوده و سازه به صورت فلزي اجرا گردیده است،برابر نقشه معماري ارائه 

: شده

زیر زمین جهت تامین پارکینگ و نیز طبقات دوم الی پنجم حذف گردیده است   -1
------- ( با توجه به حذف طبقات مذکور ، به  سطح 3312.30 متر مربع از زیر بنا پروانه 

صادره کاهش یافته است)

ارتفاع همکف تا زیر سقف بالکن 4/40 متر بدون احتساب کف سازي و اجراي نازك کاري  -2
می باشد

برابر پروانه ساختمانی صادره مساحت واحدهاي تجاري در همکف به سطح 545.50 متر  -3
مربع بوده که احداث بالکن در حد 1/3 به سطح 181 متر مربع  بالمانع اعالم گردید،حالیه 

مجموع واحدهاي تجاري در همکف به سطح 640 متر مربع می باشد که به سطح 94.50 متر 
مربع آن تبدیل راهرو و راه پله به واحد تجاري می باشد ،به سطح 500 متر مربع داراي بالکن 

  تجاري بوده که از این مقدار  به سطح 319 متر مربع داراي توسعه بالکن تجاري می باشد

ارتفاع بالکن تا سقف بدون احتساب کف سازي و اجراي نازك کاري 3.12 متر می باشد -4

ارتفاع طبقه اول بدون احتساب کف سازي و اجراي نازك کاري 4 متر می باشد -5

22
58

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



برابر ضوابط زمان صدور پروانه و با توجه به زیر بنا احداثی داراي کسري پارکینگ تجاري  -6
به تعداد 38 واحد می باشد

*--------------------------------*
به استحضار می رساند پرونده مذکور از بابت تخلفات اشاره شده داراي راي بدوي کمیسیون 

ماده صد به شماره 1/94/13400 به تاریخ 94/07/07 می باشد
مالک پس از اخذ راي مذکور طی دفاعیه اي به راي اعتراض  و ،با توجه به تعداد 38  *---*

واحد کسري پارکینگ تجاري درخواست تامین پارکینگ مذکور در محلی دیگر را به 
کمیسیون ماده صد و شهرداري ارائه نمود،در پاسخ به درخواست مالک پرونده مذکور در 
شعبه 4 کمیسیون ماده صد مطح و نظربه تصمیم اعضاء محترم و به شماره 1/95/7570 به 
تاریخ 95/03/25 و نیز نامه شماره ش ر - 54999- 1395 به تاریخ 95/03/26 پرونده به 

.جهت بررسی مجدد به شهرداري ارجاع گردید
با توجه به پاسخ استعالم موقعیت مکانی ملکی که مالک درخواست احداث  *-----*
پارکینگ طبقاتی به جهت تامین کسري پارکینگ هاي مذکور را داشته که در محدوده 

شهري شهرداري منطقه 2 رشت واقع گردیده است، شهرداري منطقه برابر درخواست مالک 
.به شماره 2/33/248594 به تاریخ 94/12/28 پاسخ استعالم ملک مذکور را صادر نمود

پاسخ استعالم شهرداري منطقه 2 رشت و درخواست مالک و نیز  مدارك و نقشه  *-----*
هاي پارکینگ طبقاتی به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ارائه گردید که با تشکیل 

کارگروه فنی ترافیک و صورت جلسه فنی کارگروه به تاریخ 94/08/30 مبنی بر استفاده 
مادام از ملک به عنوان پارکینگ عمومی مواقفت و مصوبه مذکور طی نامه شماره 55/1749 

به تاریخ 94/09/05 به دبیر خانه محترم کمیسیون ماده صد ارسال گردید
با توجه به درخواست شهرداري منطقه 2 مبنی بر احداث پارکینگ طبقاتی ،طی  *------*

نامه اي به شماره ش ر - 18823 به تاریخ 95/02/27 به ادارخ کل میرث فرهنگی ،صنایع 
دستی و گردشگري استان درخواست پاسخ استعالم از آن اداره مذکور را داشته که برابر نامه 
شماره 952/131/940 به تاریخ 95/02/19 آن اداره محترم طی 7 بند موافقت خود را اعالم و 

به شهرداري منطقه 2 ارسال گردید
ضمنا مالک طی انجام سند تعهد نانه غیر مالی در دفتر اسناد رسمی متعهد  *--------*
گردید که مادام از ملک به عنوان پارکینگ بهره برداري گردد و هیچ گونه اعتراضی به آن 

نداشته باشد
پرونده مذکور با کلیه مدارك به دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد به  *---------*
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شماره ش ر 1395-69503 به تاریخ 95/04/14 ارسال گردید
با توجه به ارائه مستندات و موافقات اشاره شده پرونده مجددا در شعبه 4 *----------*
 کمیسیون ماده صد شهردراي مطرح و طی تصمیم اعضاء محترم به شماره1/95/17770 به 
تاریخ 95/04/19 و نامه شماره ش ر - 78832 - 1395 به تاریخ 95/04/28 مقرر گردید 

پرونده به شهرداري منطقه با توجه به اصالح گزارش در خصوص کسري 38 واحد پارکینگ 
تجاري ارجاع گردید

با توجه به شرح ماوقع و در پاسخ به تصمیم اعضاء محترم شعبه 4  *-----------*
کمیسیون ماده صد به شماره1/95/17770 به تاریخ 95/04/19 و نامه شماره ش ر - 78832 

: - 1395 به تاریخ 95/04/28 ، تخلفات زیر بنایی ملک به شرح ذیل می باشد
احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به صورت تجاري 
متمرکز به شماره 164 به تاریخ 1389/07/05 برابر راي کمیسیون ماده 5 به صورت احداث 
مجتمع تجاري ( پاساژ ) 5 طبقه بر روي زیر زمین در 10 واحد تجاري ،که زیر زمین جهت 
تامین پارکینگ عمومی و همکف الی طبقه سوم به صورت 10 واحد تجاري و بالکن در حد 
1/3 به سطح 181 متر مربع جهت واحد هاي تجاري  همکف و طبقات 4 و 5 جهت تامین 

.پارکینگ واحد هاي تجاري با زیر بنا 5206.30 متر مربع می باشد
حالیه بناي احداثی به صورت 1 طبقه روي مغازه و بالکن خارج از 1/3 در 3 واحد تجاري با راه 

دسترسی  مستقل و مجزا از هم می باشد ، سازه به صورت فلزي اجرا گردیده و عملیات 
: ساختمانی به اتمام رسیده است و برابر نقشه هاي ارائه شده

: حالیه با توجه به شرح ماوقع تخلفات زیربنایی به شرح ذیل اصالح می گردد*----*
 تبدیل راهرو و راه پله به واحد تجاري به سطح 94.50 متر مربع -1

 توسعه بالکن تجاري به سطح 319 متر مربع -2
 کسري پارکینگ در صورت عدم موافقت کمیسیون ماده صد 38 واحد -3

حالیه درخواست گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد،مراتب جهت صدور دستورات 
مقتضی به حضور تقدیم می گردد

گزارش فوق بر اساس آخرین گزارش موجود در سیستم جهت پر کردن فرم تحلیل  *****
.ارائه شده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم مریم گیالنپور (مدرسه 
غیر انتفاعی پسرانه پیشگامان ایران ) مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک 
باب سالن غذا خوري به مساحت 55 مترمربع و دفتر کار ( انتشارات ) به مساحت 12 
مترمربع، موتورخانه به مساحت 6.5 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 122,220,000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.39  0.5
 

3300000  , 1389
 , 1392

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29217 بدوي گلسار  
-خیابان 

122- کوچه 
 پامچال

1-1-10110-93-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت عرصه و اعیان آموزشی به مساحت 529.06 
مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب مدرسه غیر انتفاعی پسرانه به نامه پیشگامان 

ایران در محل موجود می باشد که از بابت مدرسه  داراي پروانه بشماره 107-76/04/18و 
.پایانکار بشماره 108310-89/12/11می باشد

طی بازدید میدانی یک باب سالن غذاخوري و دفترکار (انتشارات ) به مساحت 67 مترمربع   
( 12 مترمربع بصورت دفتر کار(انتشارات ) و  55 مترمربع بصورت سالن غذاخوري )    و 
موتورخانه به مساحت  6.50 مترمربع  با  قدمت سال 1392 احداث شده که مجوزي ارائه 

.نشده است
داراي مابه التفاوت همزمان ساز سرویس بهداشتی به مساحت 1.89 مترمربع با قدمت سال 

.1389 می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 18,853,800(هجده میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  سه هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 179.56  1.5
 

70000  , 1365 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29223 بدوي گلسار بلوار  
ش انصاري 
نمایشگاه 

مبل

1-1-10561-15-1-0-0 22
60
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
250094مورخ 97.12.20 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4500000000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 900,000,000(نهصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 299.24  0
 

70000  , 1365 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29223 بدوي گلسار بلوار  
ش انصاري 
نمایشگاه 

مبل

1-1-10561-15-1-0-0 22
60

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

13,020,000(سیزده میلیون و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید

جریمه 62  3
 

70000  , 1365 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 
261 مورخ 1363/03/12 و پس از آن داراي اصالح پروانه به شماره 198 مورخ 1364/02/29 
به صورت ساختمان 3 اشکوبه در 2 واحد مسکونی به همراه واحد تجاري در همکف با زیر 

بناي کل 1010 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد آخرین نقشه 
:برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی نسبت به پروانه صادره به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 61.36 مترمربع -
 احداث انبار تجاري در همکف به سطح 62.70 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 62 مترمربع -
احداث بالکن تجاري در نیم طبقه به سطح 236.54 مترمربع -
احداث راه پله مسکونی در نیم طبقه به سطح 11.52 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 106.68 مترمربع -

.ضمناً سال وقوع تخلف 1365 می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 249717 مورخ97.12.20 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف ازبابت توسعه بناي تجاري بمساحت 
43.96مترمربع و تبدیل سه باب مغازه به پنج باب  را به مبلغ 8.792.000.000 ریال 

تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,758,400,000(یک میلیارد و  
هفتصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 186.8  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1397/12/25 1/97/29231 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
- شهرك 
  امام علی

1-1-10280-125-1-0-0 22
61

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 843,796,800(هشتصد و  چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  شش 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 83.71  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان تجاري- مسکونی در مرحله  بهره برداري و اتمام 
کار  که داراي پروانه تجاري-مسکونی به شماره 1/96/258 مورخ 1396/12/28 و بصورت 3 
باب مغازه در همکف و 3 طبقه مسکونی بر روي مغازه در 3 واحد مسکونی به انضام انباري 

.زیر شیروانی و با مساحت کلی 769.10 مترمربع صادر شده است
.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 21.57 مترمربع -1
توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 43.96 مترمربع .(( از این متراژ به مساحت  -2

12.50 مترمربع پارکینگ تجاري به تجاري و 4.52 مترمربع راه روي تجاري به تجاري تبدیل 
شده است.))

. تبدیل 3 باب مغازه به 5 باب مغازه به سطح 142.84 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 11.87 مترمربع -4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 11.87 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 11.87 مترمربع -6

. کاهش مساحت  زیر شیروانی به مساحت 23.49 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش  آن به  -8
بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت 26.53 مترمربع می باشد.( همکف به مساحت 

 6.43 مترمربع و طبقات به مساحت 20.10 مترمربع ( هر طبقه 6.70 مترمربع .))
با توجه به پرداخت دو واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه داراي  -9

.سه واحد کسري پارکینگ تجاي می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

22
61

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال در این 
بند عینا تایید میگردد .

جریمه 50  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/25 1/97/29236 تجدید 
نظر

شهداي  
گمنام-  
کوچه 

شهداي  
گمنام 2 -  
انتها دست 

   راست

1-2-10602-218-1-0-0 22
62

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 1,894,334,400(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  

چهار میلیون و  سیصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 565.44  1
 

960000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29236 تجدید 
نظر

شهداي  
گمنام-  
کوچه 

شهداي  
گمنام 2 -  
انتها دست 

   راست

1-2-10602-218-1-0-0 22
62

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 90,548,640(نود میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار و  
ششصد و  چهل) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 269.49  0.1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی با اسکلت بتن آرمه و  فاقد مجوز به صورت 5 
طبقه روي پیلوت و  شامل 5 واحد مسکونی در مرحله بهره برداري که بر  روي یک قطعه 

.زمین نسقی  برابر فروشنامه عادي و بصورت غیر مجاز احداث شده است
با توجه به نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه ملک 199.63 مترمربع و مساحت اعیان ان 

.834.93 مترمربع می باشد
.به استناد خط پروژه 12 مورخ 1397/11/01 ، فاقد عقب نشینی می باشد

به مساحت 31.29 مترمربع در همکف خارج تراکم و به مساحت 109.79 مترمربع در همکف 
داخل تراکم و به مساحت 159.70 مترمربع در طبقات اول تا سوم داخل تراکم و به مساحت 

256.61 مترمربع در طبقات اول تا سوم خارج تراکم و داراي دو طبقه مازاد در طبقات چهارم 
و پنجم و بصورت ، طبقه چهارم به مساحت 138.77 مترمربع و طبقه پنجم به مساحت 

.138.77 مترمربع می باشد
با توجه به تامین 3 واحد پارکینگ در همکف ، داراي دو  واحد کسري پارکینگ مسکونی می 

.باشد
.راه پله تا بام ندارد

.درب ضد حریق نصب نشده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

22
62

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 553,425,600(پانصد و  پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  
ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 94.12  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/25 1/97/29238 تجدید 
نظر

چمار سرا  
کوچه 

احساندوس
ت دهم

1-2-10369-3-1-0-0 22
63

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/408 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 344.79 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 21.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 64.05 مترمربع ( هر طبقه 21.35 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.84 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.26 متر مربع ( هر طبقه 1.42 
متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 3.62 مترمربع -
.رعایت  پارکینگ گردیده است

به سطح حدود 20 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح حدود 23 مترمربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

22
63

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجازبا ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,425,916,800(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  
نهصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 141.46  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29240 بدوي گلسار-  
بلوار توحید 

  کوچه 
توحید 1

1-1-10166-15-1-0-0 22
64

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 341 مورخ 1393/12/26 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 
325932 مورخ 1397/05/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 

799.98 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 13.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 88.44 مترمربع ( هر طبقه 22.11 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 156.01 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 6.87 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 32.8 متر مربع ( هر طبقه 8.2

 متر مربع )
افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد ( با توجه به احداث طبقه مازاد ) که برابر ضوابط جاري  -

.رعایت پارکینگ گردیده است
.زیر شیروانی به سطح 42.73 مترمربع کاهش یافته است

.راه پله به بام به سطح 6.6 مترمربع کاهش یافته است
به سطح 41.56 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی  فضاي سبز با توجه 

.به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ 1,578,469,200(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  
چهارصد و  شصت و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 170.83  2.75
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/25 1/97/29241 تجدید 
نظر

گلسار خ  
104 کوچه 

نیلوفر

1-1-10039-156-1-0-0 22
65

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 63,537,600(شصت و  سه میلیون و  پانصد و  سی و  هفت 
هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 18.91  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,479,811,200(یک میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  نه میلیون و  
هشتصد و  یازده هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 220.21  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/25 1/97/29241 تجدید 
نظر

گلسار خ  
104 کوچه 

نیلوفر

1-1-10039-156-1-0-0 22
65

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 470 مورخ 94/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 695.70 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 43.93 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 175.72 مترمربع (هر طبقه 43.93 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 0.56  -3

مترمربع (هر طبقه 0.14 مترمربع)
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 170.83 مترمربع -4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.98 مترمربع -5
مازاد برتراکم به سطح 7.93 مترمربع ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در  -6

زیرشیروانی
تاکنون دربهاي پارکینگ نصب نگردیده است.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگ در هنگام 

.پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

..میگردد
.........................صرفا جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي.......................

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 2,273,745,600(دو میلیارد و  دویست و  هفتاد و  سه میلیون 

و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 225.57  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/25 1/97/29242 تجدید 
نظر

بیستون  
پارك 

نیکمرام 
بهادر

1-2-10084-6-1-0-0 22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,607,222,400(یک میلیارد و  ششصد و  هفت میلیون و  
دویست و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 239.17  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29242 تجدید 
نظر

بیستون  
پارك 

نیکمرام 
بهادر

1-2-10084-6-1-0-0 22
66

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/157 مورخ  97/6/19 با زیر بناي کل  742.33 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 

اسکلت و فاقد سربندي می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح 
:زیر می باشد

تغییر جانمایی ملک بر خالف نقشه مصوب که از شمال به جنوب تغییر کرده و بصورت  -1
.کامل بر ساز غربی اجرا شده است

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 54.97 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول الی سوم جمعاً بسطح  164.91 متر مربع ( هر  -3

طبقه 54.97  مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد بسطح 225.57 متر مربع در طبقه چهارم -4

توسعه زیر شیروانی بسطح 13.65 متر مربع -5
بسطح 1.5 متر مربع مربوط به احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بوده که مشمول  -6

.عوارض درآمدي نیز می باشد
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقه اول الی سوم جمعا بسطح 4.14 متر مربع -7
افزایش تعداد درب سواره رو از 3 به 4 و همچنین افزایش عرض درب ها به 4 متر که با  -8
توجه به عدم وجود پارك حاشیه اي در نقشه هاي مصوب پروانه لذا داراي 4 واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي به دلیل افزایش عرض  درب می باشد
افزایش تعداد واحد از 6 به 8 واحد مسکونی -9 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
****

.عملیات  ساختمانی به پایان رسیده است
***

با توجه به تغییر جانمایی اشاره شده در بند 1 در هر طبقه بسطح 29.40 متر مربع داراي 
اضافه بنا ناشی از تغییر جانمایی بوده که از این مقدار بسطح 10.60 متر مربع مربوط به عدم 
رعایت 2 متر حیاط خلوت حد شمالی مطابق پروانه صادره می باشد.که در مجموع طبقات 

.همکف و اول تا سوم جمعاً بسطح 117.6 متر مربع می باشد
.در زمان صدور پروانه پارك حاشیه اي نداشته است

22
66

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره ش ر-251426مورخ 1397.12.22شهرداري 
از آنجائیکه راي بدوي بر اساس گزارش غیابی صادر گردیده  با اصالح متراژ  ضمن  
نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,338,350(یک میلیون و  سیصد 
و  سی و  هشت هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 14.21  0.5
 

850000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29243 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 
کوچه 14

1-1-10651-39-1-0-0 22
67

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 21,250,000(بیست و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

850000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده بصورت یکبابخانه فاقد سند مالکیت و با خط عادي(نسقی) داراي پروانه 
ساختمانی از بخشداري بشماره 9106 مورخ 85/12/13 با زیربناي 89.58 مترمربع دریافت 

داشته که طی مورخ87/05/13 پروانه اصالحی با زیربناي 60.60مترمربع و تغییرساز از بتونی 
.به فلزي داشته است ئتاکنون از بخحشداري عدم خالفی ویا پایانکار دریافت ننموده است

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا نسبت به پروانه صادره از بخشداري 
.:دربشرح ذیل نموده است

افزایش در مسکونی بسطح 8.70مترمربع ..با مصالح اسکلت فلزي وبلوکی با قدمت سال -1
( 88 باتوجه به مدارك ارائه شده

احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت بسطح 5.51 مترمربع ..با مصالح اسکلت بلوکی -2
با قدمت سال 88

.با توجه به قدمت بنا داراي یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد-3
ضمنآ برابرنامه شرکت آب منطقه اي بشماره 24/97/904/14322مورخ97/07/09 درحد 

شمال نهر ویا زهکشی که فعالیت آبیاري داشته باشد وجود ندارد..و باستناد خط پروژه 12
مورخ97/07/21(665) درحد جنوبی به کوچه 6متري بمقدار 1.21 مترمربع از عرصه داراي 

.عقب نشینی  میباشد
...مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

برابر پرونده فنی ارسالی از بخشداري اصالت پروانه ساختمانی  وافزایش بنا فوق الذکر نسبت 
..به پروانه صادره نیز جهت ارسال به کمیسیون ماده صد مورد تائید میباشد

==
حالیه داراي راي کمیسیون ماد هصد بشماره 1/97/27190 مورخ 97/09/10 مبنی بر راي 

تخریب بنا داشته که مجددا دبیرخانه کمیسیون درخواست بررسی مجدد و ارائه مدارك از 
..سوي مالک را داشته که گزارش فوق الذکر مورد تائید بوده و تصاویر به پیوست میباشد

22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 

ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 251767 مورخ 
97/12/22 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5.861.250.000 ریال تعیین و 

براورد نموده اند که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
1,172,250,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 28.85  0
 

1020000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/25 1/97/29244 بدوي خ استاد 
معین 

پستک 
نرسیده به 

 پل

1-1-10189-13-1-0-0 22
68

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 51,000,000(پنجاه و  یک 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر خط عادي یکباب مغازه حدودآ بمساحت 25مترمربع بارتفاع 3/20 
متر که برابر نقشه برداري ارائه شده بمساحت28.85 مترمربع فاقد مجوز و با مصالح بلوکی و 

...قدمت سال 97 میباشد
.برابر طرح تفصیلی جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد

ضمنآ براساس طرح تفضیلی جدید و خط پروژه 11مورخ97/03/30 (620) بمقدار 2.80
..مترمربع داراي عقب نشینی میباشد

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
===

برابراستعالم مجدد دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد درخصوص نوع کاربري ملک  وعرض 
معبر موجود راخواسته که براساس طرح تفصیلی جاري ملک درمحورهاي مختلط منطقه اي 
(مسکونی -تجاري -اداري وخدماتی درمقیاس منطقه اي) و باستناد خط پروژه پیوست به 

...خیابان 24متري متصل میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,118,577,600(یک میلیارد و  

یکصد و  هجده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 110.97  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/25 1/97/29245 تجدید 
نظر

گلسار خ  
122 خ بهار 
ك میخک 

اولین فرعی 
   سمت چپ

1-1-10391-24-1-0-0 22
69

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تبدیل راه پله به بناي 
مفید، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 6,552,000

(شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 1.95  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و زیرشیروانی ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به 

مبلغ 759,696,000(هفتصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  شش هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 90.44  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 381مورخ 
96/12/28به صورت سه  طبقه روي پیلوت درسه  واحد مسکونی  با زیربناي کل 415.33 

..مترمربع  میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که برابر نقشه برداري ونقشه معماري وضع 

موجود ارائه شده توسط مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا 
:درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

افزایش بنا در همکف به سطح 18.17مترمربع-1
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 18.17مترمربع که جمعآ بسطح 54.51مترمربع-2

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 110.97مترمربع-3
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات1-3 هرکدام بسطح 0/65 مترمربع که -4

جمعآ بسطح 1.95مترمربع
 توسعه درزیرشیروانی بسطح 4.90 مترمربع-5

.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-6
..رعایت پارکینگ میگردد-7

...مشمول نما و منظر میگردد-8
افزایش بنا در انباري زیرشیروانی براساس ضوابط شهرسازي(بیش از 5مترمربع) بمقدار -9

12.86مترمربع
افزایش تعداد واحد از سه به چهار واحد (بصورت احداث یک طبقه مازاد)-10

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

22
69

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و تایید استحکام طبقه مازاد توسط 
کارشناس رسمی دادگستري تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم 

می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف وطبقات دو طبقه مازاد، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 1,593,615,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  سه میلیون و  ششصد و 
 پانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 171.55  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29246 بدوي گلسار خ 
 -122

خیابان 
ولیعصر- 

کوچه  پنجم

1-1-10113-91-1-0-0 22
70

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اسکلت و سربندي که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/46 مورخ 1397/04/30 بصورت  یک طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی 

و به مساحت کلی 156.5مترمربع صادر شده که  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% و همچنین احداث دو طبقه مازاد بر طبقات 

: مجاز و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 3.7 مترمربع -1

. احداث انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 0.25 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.7 مترمربع -3

. احداث طبقه مازاد اول در طبقه دوم به مساحت 81.95 مترمربع-4
احداث طبقه مازاد دوم در طبقه سوم به مساحت 81.95 مترمربع که از این مقدار به  -5

.مساحت 21.59 مترمربع بصورت سقف تراسی می باشد
الزم به ذکر است که کل ساختمان بصورت یک واحد مسکونی می باشد و دو واحد پارکینگ 

.بصورت تزاحمی در همکف تامین شده فلذا  کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

22
70

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 252,792,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  نود 

و  دو هزار ) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 70.22  2
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29248 تجدید 
نظر

شهید  
بهشتی 

بلوار نماز 
بوستان 2 8

 متري

1-1-10276-3-1-0-0 22
71

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت عرصه 123.50مترمربع که از بابت اعیان (دوبلکسی) داراي پروانه کلی (20 
واحدي) به شماره 75 مورخ 65/02/02 و پایانکار به شماره 13/25074 مورخ 67/06/28 می 
باشد.مالک بدون مجوز سال 96 اقدام به تغییرات معماري و توسعه بنا به شرح ذیل نموده 

:است
اضافه بنا در همکف به سطح 16.96 مترمربع-

تبدیل تراس روباز به بناي مفید به سطح 4.50 مترمربع-
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 48.76 مترمربع-

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد 
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/11/10 به سطح 6.28 مترمربع از حد شمال در 

.تعریض معبر 10 متري واقع گردیده است
مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه برداري به صورت حدودي میباشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

22
71

با توجه به با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر 

ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  2,125,956,000(دو میلیارد و  یکصد و  بیست و  پنج 
میلیون و  نهصد و  پنجاه و  شش هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 253.09  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29249 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  

هاله

1-2-10080-17-1-0-0 22
72

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 1/96/261 مورخ 1396/12/28 و پس از آن داراي اصالح پروانه به شماره 329590 

مورخ 1397/10/02 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1535.5 
مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 78.2 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 166.4 مترمربع ( هر طبقه 83.2 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.83 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 5.66 متر مربع ( هر طبقه 2.83 
متر مربع )

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

22
72

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
248527 مورخ97.12.19کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ضمن 
تایید استحکام بناي بالکن مذکورارزش سرقفلی آن را به مبلغ 188.000.000 ریال 

تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 37,600,000(سی و  هفت میلیون و  

ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 28.21  0
 

445500  , 1384 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/25 1/97/29261 بدوي بلواردیلمان  
بعد بوستان 

8 

1-1-10478-3-1-0-0 22
73

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه برابر سند ارائه شده به سطح 28.21 مترمربع که 
مالک بدون مجوز اقدام به احداث بالکن سراسري ( به سطح 28.21 مترمربع ) با قدمت سال 
1384 و اسکلت فلزي نمودند. به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/05/11 فاقد عقب 

نشینی می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص 69.4 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر 

می گردد.

ردتخلف 69.4 3100000  , 1393 واحد اضافی 1397/12/26 1/97/29265 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار نماز-  
جنب 

ساختمان 
  سبز

1-1-10256-60-1-0-0 22
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و راي دیوان عدالت اداري وبه استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در زیرزمین  ضمن نقض راي تجدیدنظر  با 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  894,009,000(هشتصد و  نود و  چهار 
میلیون و  نه هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 192.26  1.5
 

3100000  , 1393 زیرزمین خارج از سطح اشغال 1397/12/26 1/97/29265 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار نماز-  
جنب 

ساختمان 
  سبز

1-1-10256-60-1-0-0 22
74

با توجه به محتویات پرونده  و با توجه به راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس 
رسمی در خصوص سال وقوع تخلف 1393 و  باستناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها ضمن تایید راي تجدیدنظر  مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 
4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  2,541,380,000(دو میلیارد و  پانصد و  چهل و 

 یک میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار )ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم 
مینماید

جریمه 204.95  4
 

3100000  , 1393 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

با توجه به محتویات پرونده راي دیوان اداري و نظریه کارشناس رسمی به شماره 
250491 مورخ 97.12.21 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات ضمن تایید راي تجدیدنظر  با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,584,255,000(یک میلیارد و  پانصد و  

هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 204.42  2.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن ضمن تایید راي تجدیدنظر با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با راي کمسیون ماده 5 
بند 2 مورخ 1391/10/18 به شماره 707 مورخ 1391/12/28به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 

4 واحد مسکونی و دوباب مغازه بسطح  60 مترمربع و بالکن در حد یک سوم براي هر مغازه با 
زیر بناي 758.30 مترمربع می باشد عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  میباشد و مالک 
تا این مرحله برخالف مدلول پروانه  و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

داراي افزایش بنا مازاد بر تراکم و بر خالف راي کمسیون ماده 5 بناي خارج سطح اشغال %70 
:بشرح ذیل  میباشد

احداث زیر زمین جهت پارکینگ بسطح 192.26 مترمربع-1
 افزایش بنا در همکف بسطح 36.96 مترمربع -2

 توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 116.58 مترمربع بصورت  تبدیل پیلوت به تجاري-3
افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 8.75 مترمربع-4

توسعه بالکن تجاري بسطح 88.37 مترمربع که بصورت تبدیل واحد مسکونی پشت -5
.بالکن  به بالکن تجاري میباشد

افزایش بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 110.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -6
36.96 مترمربع میباشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف بسطح 3.22 مترمربع ،در طبقه اول بسطح 3.22 مترمربع ودر طبقه 

چهارم بسطح 1.53 مترمربع میباشد
افزایش بنا راه پله به بام و راهرو  بسطح 26.25 مترمربع-8

 احداث انباري در زیر شیروانی بسطح 13.61 مترمربع-9
افزایش تعداد واحد در طبقه دوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -10

 .تلخف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 34.70 مترمربع میباشد
افزایش تعداد واحد در طبقه سوم از یک واحد به دو واحد که با توجه به کسر مقدار -11

 .تلخف در طبقه مذکور داراي مساحت تبدیلی بسطح 34.70 مترمربع میباشد
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی از 4  واحد به 5 واحد و همچنین با توجه به -12

مساحت سطح تجاري تعداد پارکینگ مورد نیاز 8 واحد میباشد که با توجه به تامین 4 واحد 
.پارکینگ مسکونی در در زیرزمین ،4 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهند داشت

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 133.40 متر مربع از خارج تراکم -13
استفاده نمودند ، که با توجه به تاریخ صدور مجوز احداث( ماقبل 1392/08/05 )، مشمول 

.گزارش تخلف نمی گردد
الزم به ذکر است رعایت اجراي حداقل 1/20 سطح تجاري براي سرویس بهداشتی مغازه ها تا 
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هنگام پایانکار الزامیست .درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 
.دستورات مقتضی تقدیم می گردد

گزارش جدید در تاریخ 1397/12/22 صرفا جهت تغییر سال وقوع تخلف بر *******
اساس اظهار نظر کارشناس دادگستري قید در تصمیم کمیسیون ماده صد بوده و بازدید 

 .مجدد صورت نگرفته است بنابر این هرگونه تخلف جدید متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در زیرزمین  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  439,232,800(چهارصد و  سی و  نه میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار و  

هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 61.69  2
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 1/97/29266 تجدید 
نظر

بلوار نماز  
نبش 

شهرك 
 بهشتی

1-1-10237-71-1-0-0 22
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري با توجه به گزارش کارشناس منطقه بابت 16 باب 

کسري پارکینگ به مساحت 400 متر مربع   ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,848,000,000(دو میلیارد و  هشتصد و  چهل و 

 هشت میلیون ) ریال صادر مینماید

جریمه 200  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري در همکف  با ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ  1,121,115,200(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  یک 
میلیون و  یکصد و  پانزده هزار و  دویست)ریال جریمه در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 78.73  4
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  815,978,700(هشتصد و  پانزده میلیون و  نهصد و  هفتاد و  هشت هزار و  
هفتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 101.87  2.25
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري بصورت بالکن  با ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ  1,321,881,400(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  یک 
میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  چهارصد)ریال جریمه در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 106.09  3.5
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بناي مسکونی ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  16,427,442,000(شانزده میلیارد و  چهارصد و  بیست و  هفت میلیون و  
چهارصد و  چهل و  دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1538.15  3
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/26 1/97/29266 تجدید 
نظر

بلوار نماز  
نبش 

شهرك 
 بهشتی

1-1-10237-71-1-0-0 22
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توس متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف 
و دیوارچینی داراي پروانه ساختمانی به شماره 109مورخ 95/11/28 به صورت 4 طبقه در 12 
واحد مسکونی بر روي 7 باب مغازه و زیرزمین به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 
2444.23 مترمربع میباشد، مورخ 96/11/21 پروانه مرحله دوم صادر گردیده است. از بابت 
توسعه تجاري و اضافه بنا در زیرزمین همکف و طبقات و کسري پارکینگ داراي سوابق در 
واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد.تاکنون دیوارچینی 

در طبقات تکمیل نگردیده است.حالیه با توجه به نقشه هاي اصالحی ارائه شده بر خالف 
:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 61.69 مترمربع-1
اضافه بنا درهمکف به سطح 101.87 مترمربع که از این مقدار به سطح 30.26 مترمربع  -2

.موتورخانه و 6.84 مترمربع اتاق تاسیسات میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.08 مترمربع -3

توسعه تجاري در همکف به سطح 78.73 مترمربع -4
توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه به سطح 106.09 مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 241.67 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 715.74 مترمربع (هر طبقه 238.58 مترمربع)-7
حذف انباري هاي زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 535.27 مترمربع (که -8

براین اساس تعداد واحدهاي مسکونی از 12 به 16 واحد افزایش یافته است.)
با توجه به افزایش واحدهاي مسکونی به 16 واحد، مساحت تجاري در همکف و توسعه  -9

بالکن و تامین 14 واحد پارکینگ در زیرزمین،داراي 16 واحد کسري پارکینگ تجاري 
.میباشد

اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 26.01 مترمربع-10
احداث دو باب انباري در  بام به سطح 12.38 مترمربع -11

تبدیل اسکلت سازه از بتنی به فلزي
کاهش تعداد مغازه ها در همکف از 7 باب به 4باب

یک واحد پارکینگ تزاحمی -جهت اخذ عوارض درآمدي
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 16,875,000(شانزده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 150  1
 

112500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/26 1/97/29278 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 
انصاري خ 
خانجانی 

کوچه پنجم
 

1-1-10291-977-1-0-0 22
76

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره 253804مورخ 97.12.25کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف(3باب مغازه بمساحت 45.13مترمربع) را 
به مبلغ22.565.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
4,513,000(چهار میلیون و  پانصد و  سیزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 65  0
 

650000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه توسط مامور جلوگیري از تخلفات ناحیه 1،به صورت عرصه و اعیان 
:به مساحت حدوداً 300 مترمربع بوده که شامل اعیانات به قرار زیر می باشد

یکباب خانه ویالیی به مساحت تقریباً 150 مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت تقریباً 20 -1
سال

سه باب مغازه احداثی در فضاي حیاط به مساحت تقریباً 65 مترمربع و قدمتی تقریباً 8 -2
سال(مجموع 3 باب مغازه--بلورفروشی-پوشاك و بنگاه امالك)

(( تاکنون در خصوص احداث اعیانات مذکور سوابقی از سوي مالک ارائه نگردید.))
ضمناً جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک برروي آن 

.توسط واحد نقشه برداري می باشد
با توجه به اینکه اطالعات و ابعاد گزارش کامالً حدودي بوده،لذا هرگونه مغایرت از 

قبیل:(مساحت عرصه-اعیان،تغییرات زیربنایی،افزایش ،کسري پارکینگ،تبدیل وتغییر 
کاربري و...)  پس از مراجعه مالک به شهرداري جهت تعیین تکلیف ملک خود و با ارائه اسناد 

.و مدارك و نقشه هاي مورد تائید،قابلیت بررسی مجدد را خواهد داشت
****.الزم به ذکر است عرض موجود در حد شرق حدوداً 6 متر  می باشد****

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و با توجه به راي دیوان عدالت اداري ضمن نقض راي 
تجدیدنظر در خصوص سال وقوع تخلف که با نظریه کارشناسان رسمی به شماره 

238874  مورخ 97.12.8 سال 1387 اعالم نموده اند لذا  به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص احداث یک طبقه مازاد با   ضریب  2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  401,830,000(چهارصد و  یک میلیون و  هشتصد و  سی هزار ) ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 154.55  2
 

1300000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/26 1/97/29279 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
 خ93

1-1-10008-4-1-0-0 22
77

با توجه به محتویات پرونده  و با توجه به راي دیوان عدالت اداري ضمن نقض راي 
تجدیدنظر در خصوص سال وقوع تخلف که با نظریه کارشناسان رسمی به شماره 

238874  مورخ 97.12.8 سال 1387 اعالم نموده اند لذا  به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص توسعه بناي مسکونی  با  ضریب  1.5 برابر ارزش 

معامالتی جریمه بمبلغ 134,316,000(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  
شانزده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر مینماید.

جریمه 68.88  1.5
 

1300000  , 1387 تبدیل غیر مجاز

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

1300000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
567 مورخ 86/09/14 به صورت 4.5 طبقه با زیربناي 982.80 مترمربع و گواهی عدم خالف 

به شماره 25989 مورخ 87/07/06 در مرحله ستونهاي طبقه دوم با زیربناي 1053.2 مترمربع 
صادر گردیده است. مجدداً از بابت احداث 2 طبقه مازاد داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 
88/09/21 مبنی به تخریب بنا بوده که مالک نسبت به تخریب دو طبقه مازاد اقدام نمودند و 

 :پس از ارائه نقشه اصالحی اجرا شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا درطبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 62.88 مترمربع ( هر طبقه 31.44  -

مترمربع )
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 206.40 مترمربع که داراي مابه التفاوت به  -

 سطح98.40مترمربع ومقدار45.25 مترمربع جهت محاسبه1/2عوارض درآمدي
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 56.74 مترمربع وادامه راه پله و آسانسوربه بام به  -

 سطح 18 مترمربع
با توجه به کاهش تعداد واحد از9 به  8 واحداث سوئیت در پیلوت داراي یک واحد کسري  -

.پارکینگ می باشد
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد بوده و پرونده مختومه گردیده 

.است
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي زیربنایی نسبت به سوابق به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.43 مترمربع ( الزم به توضیح است سوئیت به سطح  -1

39.87 مترمربع کاهش یافته است )
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 18.40 مترمربع ( هر طبقه 9.20 مترمربع ) -2

اضافه بنا در طبقات سوم الی پنجم جمعاً به سطح 6.60 مترمربع ( هر طبقه 2.20 مترمربع  -3
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 12.05متر مربع و در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 
2.02 مترمربع و طبقات چهارم و پنجم هرکدام به سطح 1.67متر مربع ( مجموع طبقات به 

سطح 9.4 متر مربع )
.تعداد واحد از 8 به 7 کاهش یافته است -5

تبدیل زیر شیروانی در طبقه ششم به یک طبقه مازاد به سطح 154.55مترمربع که داراي  -6
 .مابه التفاوت به سطح 79.81 مترمربع می باشد

 .مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستورمقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



ضمناv طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري با توجه به پایان مرحله سفت  *******
.کاري و آجرچینی زمان وقوع تخلف 1387 میباشد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي حسن خیاط ماهر مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 19.56 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقه اول به مساحت 29.58 مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم و سوم، هر یک به 
مساحت 22.79 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 

مساحت 6.47 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 6.47 مترمربع، 
توسعه زیرشیروانی به مساحت 5.62 مترمربع،مازاد انباري به مساحت 11.7 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب  2.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,158,528,000(یک میلیارد و  یکصد و  
پنجاه و  هشت میلیون و  پانصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 137.92  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 1/97/29281 بدوي جز  
تفکیکی 

احمد پناه 
انتهاي 
شهرك 
بهشتی 
باالتراز 

بوستان 21

1-1-10493-11-1-0-0 22
78

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 36.72 مترمربع در 
تعیین ارزش سرقفلی، وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 

صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 254570-97.12.26 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 6،058،800،000 ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1,211,760,000(یک میلیارد و  دویست و  یازده میلیون و  هفتصد و  

شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 36.72  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 1396/07/16 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 505.76 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از 

: بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 19.56 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 36.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.58 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 45.58 مترمربع ( هر طبقه 22.79 مترمربع  -
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 6.47 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 19.41

 متر مربع ( هر طبقه 6.47 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 5.62 مترمربع -

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 11.70  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
به سطح 23.61 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و فضاي سبز به دلیل 

.عدم نمایش روي نقشه ها تامین نگردیده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% .............. مورد استفاده 77.26

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1398/08/27 مبنی بر جریمه نقدي می باشد

**************************************
خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.به روز رسانی و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
252511مورخ97.12.23 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7.580.400.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1,516,080,000(یک میلیارد و  پانصد و  شانزده میلیون و  

هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 63.17  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/26 1/97/29283 بدوي طالقانی   
نبش کوچه 

شنگول

1-2-10036-98-1-0-0 22
79

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

639,609,600(ششصد و  سی و  نه میلیون و  ششصد و  نه هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 95.18  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
414 مورخ 1387/07/03 با زیر بناي کل 378.46 مترمربع در 3 طبقه و 2 طبقه روي مغازه به 

سطح 34/56 مترمربع که مورخ 1389/10/25 به شماره 109046 داراي تمدید پروانه بوده , 
صادر گردیده و از بابت متراژ  463.03 مترمربع توسعه بنادر همکف و طبقات و افزایش طبقه 
از 3 به 5  داراي راي شماره ف 4325 مورخ 94/10/23 از کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه 

 . به پیوست  و پرونده مختومه  در واحد جلوگیري از تخلفات میباشد
حالیه برابرآخرین  نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین 

: بشرح ذیل می باشد
باستناد بند 5 صورتجلسه مورخ 88/02/29 کمیسیون ماده 5 با احداث یک مغازه بسطح  -
16.80 مترمربع - باب سوم - موافقت گردیده لکن تاکنون پروانه اصالح نگردیده است ، بنا 
.براین توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 63.17 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت می باشد

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 8.68 مترمربع و بسطح 86.50 مترمربع بصورت حذف بالکن  -
تجاري و تبدیل آن به یک واحد مستقل می باشد .( مجموع مساحت مفید طبقه اول  95.18 

مترمربع )
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 به 7 واحد -

برابر ضوابط پروانه  تعداد 2 باب کسري پارکینگ تجاري و تعداد 4 باب کسري پارکینگ  -
 .  مسکونی دارد

. در  طبقات دوم تا پنجم و زیرشیروانی خالفی مشاهده نشد -
. رعایت ضوابط آتش نشانی نگردیده است -

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره برداریست و تقاضاي صدور 
 . گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقه اول و تغییر 
جانمایی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 775,353,600(هفتصد و  هفتاد و  پنج 

میلیون و  سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 230.76  1
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1397/12/26 1/97/29285 تجدید 
نظر

معلم اول  
استادسرا 
کوچه انوار

1-2-10227-92-1-0-0 22
80

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان  بازدید شده بصورت یک باب ساختمان تجاري-مسکونی در مرحله بهره برداري و 
اتمام  که داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 1/97/291 مورخ 1397/09/25 و بصورت 
.4 طبقه مسکونی در 8 واحد بر روي 3 باب مغازه و به کلی 1584 مترمربع صادر شده است

الزم به ذکر است که در مرحله اتمام  اسکلت و سقف طبقه اول و  میلگرد هاي انتظار ستون 
طبقه دوم و با توجه به گزارش کارشناسی به شرح زیر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 

:صد به شماره 1/97/29285 مورخ 1397/12/26 و مبنی بر صدور جریمه نقدي می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 45.58 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 49.08 مترمربع -2
تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت 69.80 مترمربع  در  -3

طبقه همکف ( در حد تراکم می باشد.)
تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30 مترمربع  در   -4

طبقه اول ( در حد تراکم می باشد.)
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی ( مرحله سفت کاري ) باتوجه به نقشه برداري 

وضعیت موجود ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و  تغییر جانمایی در ساخت اعیان و 
 : توسعه تجاري و به شرح زیر می باشد

. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 6.07 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 48.85 مترمربع  -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 48.85 مترمربع  -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم به مساحت 48.85 مترمربع  -4

تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30  مترمربع  در  -5
طبقه دوم ( در حد تراکم می باشد.)

تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30  مترمربع  در  -6
طبقه سوم ( در حد تراکم می باشد.)

تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30  مترمربع  در   -7
طبقه چهارم ( در حد تراکم می باشد.)

بناي مازاد بر تراکم از بابت انباري باالي 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت 4.21  -8
 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت  کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید -9
در طبقات به مساحت 0.84 مترمربع .( هر طبقه 0.21 مترمربع .)

. کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 30.35 مترمربع -10
با توجه به پرداخت 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه کسري 

22
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.پارکینگ ندارد
سطح اشغال مجاز در همکف 60 درصد و سطح اشغال مورد استفاده در زمان پروانه 56.44 

.درصد و سطح اشغال موجود 66.42 درصد می باشد
.عرض باقیمانده ره پله 1.10 متر می باشد

(( از بابت موارد  فوق الذکر داراي سوابق  وراي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد 
و خالف جدیدي مشاهده نشده است.))
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/26 1/97/29287 بدوي 0-0-1-52-10040-1-1 گلسار 100  22
81

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 35,817,600(سی و  پنج میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 102.15  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 85 مورخ 
1395/10/29 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي پیلوت در یکواحد مسکونی با زیربناي 

.1191/05 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 27/82 متر مربع-1
توضیح اینکه زیربناي همکف در پروانه صادره اشتباهاv 176/21 متر مربع قید گردیده در 

حالی که طبق نقشه ارائه شده در زمان پروانه مساحت همکف 277/78 متر مربع میباشد و 
.مابه التفاوت آن بمیزان 73/75 متر مربع بصورت اخذ عوارض درآمدي میباشد

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 27/82 متر مربع-2
کاهش بنا در طبقه دوم بمساحت 69/22 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 44/21 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 2/3 متر مربع-5

کاهش راه پله به بام بمیزان 0/07 متر مربع-6
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به دو واحد-7

و مساحت واحد مسکونی در طبقه چهارم به کسر اضافه بنا 225/24 متر مربع میباشد.(کد 
(33

.کسري پارکینگ ندارند
توضیح اینکه طبق پروانه صادره قسمتی از زیربنا در طبقه اول بمساحت 112/69 متر مربع 
بصورت استخر قید گردیده که وضع موجود طبق نقشه برداري ارائه شده در همکف لحاظ 

.گردیده  ولی تاکنون اجرا نگردیده است
.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون جهت بررسی مجدد بحضور تقدیم میگردد

22
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و نظریه اکثریت،نماینده قوه قضایی و 
نماینده شوراي اسالمی شهر، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه محل هیچگونه 

تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران 
ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به 

کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 253849 مورخ 97/12/25 (ثبت دبیرخانه 

شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.772.000.000ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 

براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 554,400,000(پانصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. نظریه اقلیت(نماینده وزارت کشور) :حکم به تخریب بناي بدون مجوز 
اعالم میگردد..

جریمه 21.37  0
 

3560000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/26 1/97/29289 تجدید 
نظر

خ معلم  
کوي 

فالحتی    
نبش کوچه 

شهید 
یوسف زاده 

روبروي 
خانه 

شیرینی

1-2-10318-127-1-0-0 22
82

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 312 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیر بناي 452.69 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 312564 مورخ 1396/12/19 صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه متقاضی پس از دریافت گواهی 
عدم خالف اقدام به احداث یک باب مغازه در حیاط مشاعی به سطح 21.37 مترمربع با 

اسکلت فلزي و قدمت سال جاري نمودند که برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ 
تجاري می باشد. درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي زیرزمین الی طبقات و طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 11,914,171,200(یازده میلیارد و  نهصد و  چهارده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  
یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1227.54  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/27 1/97/29297 بدوي گلسار  
 نبش157

1-1-10160-2-1-0-0 22
83

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در توسعه تجاري وتبدیل 
سه باب مغازه به پنج باب، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی 

و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 

ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 252400 
مورخ 97/12/23 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ     92.247.700.000 ریال 

تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
18,449,540,000(هجده میلیارد و  چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  پانصد و  چهل 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 301.91  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یازده قطعه پارکینگ تجاري،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,848,000,000
(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 275  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 68 مورخ 95/09/15 بصورت 
ساختمان 4 طبقه بر روي 3 واحد تجاري بهمراه بالکن در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین با 
 vزیربناي 1401/33 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبال
بابت اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 91/06 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 

.1396/10/23 میباشند
: همچنین بابت

اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 34/99  متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 133/91 متر مربع-2

توسعه بناي مغازه در همکف بمساحت 125/20 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-3
(افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 3 واحد به 5 واحد)

توسعه بالکن در نیم طبقه بمساحت 176/71 متر مربع-4
حذف انباري در طبقه اول (حد شرق بالکن)-5

اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 611/32 متر مربع (هر طبقه 152/83 متر مربع)-6
احداث طبقه ششم بمساحت 357/27 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-7

،توسعه راه پله به بام بمساحت 1/14 متر مربع-8
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 63/81 متر مربع-احداث راهرو بمساحت 25/10 متر 

مربع
(توضیح اینکه بمیزان 2/19 متر مربع از مساحت انباري ها بیش از 5 متر مربع میباشد.)

طبق ضوابط تعداد 21 واحد پارکینگ (11 واحد تجاري -10 واحد مسکونی) مورد نیاز بوده -9
.که با توجه به جانمایی ارائه شده تعداد 11 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-10
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/12/27 و پرونده در واحد تخلفات میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *********
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1396) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 

طی نظریه شماره 253789 مورخ 1397/12/25 به مبلغ 8/600/000/000 ریال اعالم 
گردید و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها در خصوص مساحت 76/54  متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم 
ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 1,720,000,000(یک 

میلیارد و  هفتصد و  بیست میلیون )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم 
میگردد . 

جریمه 76.54  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/27 1/97/29306 تجدید 
نظر

گلسار خ  
استاد معین  
 نبش کوچه 
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با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات معترض و کاربري ملک ضمن نقض راي معترض 
عنه باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کسري پارکینگ به 

مساحت 75 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 
504,000,000(پانصد و  چهار میلیون )  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 739,972,800(هفتصد و  سی و  نه میلیون و  نهصد و  هفتاد 

و  دو هزار و  هشتصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 73.41  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 182 مورخ 1395/12/28 به صورت 3 طبقه روي یک باب مغازه 
در 3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 458.8 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح 

است در مرحله اتمام فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 24.16 مترمربع داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده وبراي آن پروانه مرحله دوم به شماره 

315976 مورخ 1396/12/02 صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 23.57 مترمربع -
تبدیل یک باب مغازه به سه باب مغازه به سطح 52.97 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 72.48 مترمربع ( هر طبقه 24.16 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.93 متر مربع ( هر طبقه 0.31 متر مربع )

.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 0.4 مترمربع کاهش یافته است

.حد خصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت نگردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1396-1395 ) 
ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین 

سرقفلی بناي تجاري طی نظریه شماره 252625 مورخ 97/12/23 به مبلغ 
2/357/010/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 86/32 متر مربع بناي 
موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به 

بمبلغ 471,402,000(چهارصد و  هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  دو هزار )  ریال 
جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 86.32  0
 

1800000  , 1395
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز 1397/12/27 1/97/29308 بدوي روبروي  
پمپ بنزین 
فرزانه کوي 

کشاورز 
ولیعصر

1-1-10291-886-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه خط عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 177 مترمربع و طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت 175/62 متر مربع مشتمل 

بر یکباب مغازه بمساحت 40/66 مترمربع - بارانداز متصل به مغازه بمساحت 24/80 متر 
مربع(جهت تأمین پارکینگ) و دفتر کار بمساحت 17/65 متر مربع همچنین سرویس 

بهداشتی بمساحت 3/21 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی مجموعاv با فعالیت صافکاري و 
 * 4 vنقاشی (تعمیرگاه پایتخت) و بدون مجوز احداث گردیده و داراي تابلو به ابعاد حدودا

.1/20 متر میباشند
توضیح اینکه قدمت مغازه مذکور سال 1395 و باقی اعیانات سال 1396 همچنین محوطه 

 بمساحت 89/30 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق اظهار نظر واحد نقشه 

قرار داشته و فاقد طراحی معبر  TS223 برداري ملک مذکور فاقد سند رسمی و در پهنه
.میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

2,493,456,000(دو میلیارد و  چهارصد و  نود و  سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 371.05  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 1/97/6245 تجدید 
نظر

علی اباد  
نبوت نبوت 

4

1-2-10183-89-1-0-0 22
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 159936000(یکصد و  پنجاه و  نه 
میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار )ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 95.2  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 214مورخ 
1391/5/25 بصورت 5/5 طبقه و در 10واحدمسکونی با زیر بناي 895.48 مترمربع می باشد.  
به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 4.90 متر -1

اضافه بنا در همکف به سطح 48.51 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 68.91 مترمربع که از این مقدار بسطح 20.40 مترمربع  -3
بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم جمعاً به سطح 215.16 مترمربع ( هر طبقه 53.79 متر  -4
مربع) که از این  مجموع به مقدار 21.12 مترمربع بصورت افزایش سطح کنسول در طبقات 

.دوم الی پنجم  ( هر طبقه 5.28 متر مربع) می باشد
 احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 21.9 مترمربع -5

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در همکف به سطح 4.57 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 12 

مربع ( هر طبقه 2.4 متر مربع )
در هنگام صدور پروانه به سطح 95.20 مترمربع از تراکم خارج از 25 درصد استفاده  -7

 نموده است (تبصره 7)
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه رعایت پارکینگ می گردد. در خصوص پارکینگ مازاد 

.در زمان پایانکار تصمیم گیري خواهد شد
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است /--

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. جهت بروز رسانی ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي رضوانه جوادي و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمان ساز در همکف و طبقه اول با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,768,000(یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 2.72  0.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/20 1/97/6412 بدوي بلوار ش  
رجایی  ك 

29- ك 
مهربان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 276
مورخ1389/09/23 بصورت 4طبقه و زیرشیروانی روي پیلوت در 4 واحد مسکونی صادر 

..گردیده است
عملیات ساختمانی درحد اجراي سفتکاري بوده که ملک مذکور ازبابت گزارش تخلف بشرح 

:ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي کمسیون ماده صد  میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 4.05مترمربع و کاهش عرض حیاط خلوت درحدشرق از 2.50 -1

متر به 2 متر بر خالف راي کمیسیون ماده پنج
افزایش بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 9.66مترمربع که براي هر طبقه بسطح 2-3.22

.مترمربع میباشد
افزایش سطح کنسول در  طبقات 2 -4 بسطح 1.53مترمربع و تا این مرحله رعایت  -3

.پارکینگ میگردد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفیدمسکونی در همکف بسطح 3.72مترمربع -4

بصورت اضافه بناي تراکمی در زمان پروانه
رعایت ارتفاع  مجاز پیلوت پس از کفسازي الزامی میباشد.,وبا وضع موجود داراي بالمانع 

..1/33/222649 مورخ 95/05/26 میباشد
====================

=======
حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی راداشته که عملیات ساختمانی درمرحله نازك 

کاري میباشد..و براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مابه التفاوت 
:همزمان ساز درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنا یکدست ساز درهمکف بسطح 1.36 مترمربع-
(افزایش بنا بصورت احداث انباري درمحوطه بسطح 5.34 مترمربع (1397-

افزایش بنا درهمکف بصورت سایبان درمحوطه حیاط خلوت جهت پارکینگ بسطح 10.65 -
 مترمربع (1397) و عدم رعایت 2متر حیاط خلوت

 افزایش بنا یکدست سازدرطبقه اول بسطح 1.36 مترمربع-
کاهش زیربنا در ادامه راه پله به بام بسطح 13.23 مترمربع نسبت به گزارش قبلی جهت -

..ارسال به کمیسیون میباشد
/..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی تقدیم میگردد

===
براساس گزارش فوق الذکر داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 1/98/30099 
مورخ 98/04/09 مبنی بر اعاده به وضع سابق در خصوص انباري و احداث سایبان درحیاط 
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..خلوت مالک نسبت به اجراي حکم اقدام نمودند
/..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 387,092,400(سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  نود و  دو هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 59.38  2
 

3360000  , 1393
 , 1394

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/07/03 1/97/7020 بدوي گلسار-  
دیلمان- 
زمینهاي 
  احمدپناه

1-1-10459-19-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام 
عملیات ساخمتمانی  که داراي پروانه احداث بنا به شماره 219 مورخ 1389/08/01 و به 

صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1063.20 مترمربع صادر 
شده است که از بابت تخلفات در طبقه همکف و در مرحله ستون گذاري همکف داراي سوابق 

گزارش کارشناسی قبلی و متعاقب آن داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و با 
مساحت 16.99 مترمربع می باشد و همچنین متعاقبا از بابت تخلفات در طبقه اول و دوم به 
مساحت 35.98 مترمربع ( طبقه اول به مساحت  17.99 مترمربع و طبقه دوم به مساحت  

17.99 مترمربع ) داراي راي کمیسیون بدوي  ماده صد به شماره 1/94/15267 مورخ 
 . 1394/11/17 مبنی بر صدور جریمه می باشد

حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه 
: التفاوت بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

. اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 2.65 مترمربع -1
. احداث سایبان در همکف  به مساحت 2.79 مترمربع -2

. اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول  به مساحت 2.65 مترمربع -3
. اضافه بناي همزمان ساز در طبقه دوم  به مساحت 2.65 مترمربع-4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 20.64 مترمربع -5

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 20.64 مترمربع -6
. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.16 مترمربع -7

داراي کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقات و به  -8
مساحت 7.20 مترمربع می باشد.( هر طبقه 1.80 مترمربع .)

.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

حالیه با توجه به نقشه برداري مجدد ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم همزمان ساز در 
کاهش مساحت راه پله . آسانسور و افزایش ان به بناي مفید در طبقات به مساحت کلی 

.2.84 مترمربع ( هر طبقه  0.71 مترمربع ) می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 764887500(هفتصد و  شصت و  چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هفت 

هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 235.35  2.5
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 1/97/7212 بدوي شهرك  
بهشتی - 
بن بست 
میخک

1-1-10271-28-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  258 مورخ  1388/09/03 
که صورت 3 طبقه روي پیلوت و زیرشیروانی ( مسکونی )  کال در 7 واحد مسکونی با زیر 

بناي کلی  670.92 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می 
.باشد

الزم به ذکر است که ساختمان فوق الذکر در مرحله ستون گذاري طبقه اول داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد مورخ 1389/04/26 و مبنی بر صدور جریمه و متعاقب آن به دلیل 

داشتن شاکی داراي راي تجدید نظر در همان مرحله به شماره 10741 مورخ 1396/06/08 و 
مبنی  بر صدور راي تخریب و همچنین با توجه به آخرین گزارش کارشناسی در سال 93 

داراي راي اصالحی تجدید نظر مورخ 1393/08/24 و مبنی بر صدور راي تخریب در سطح 
.طبقه همکف و طبقه اول می باشد

(( الزم به ذکر است که در سال 1393 و در گزارش کارشناس شهرسازي  مربوطه تخلفات 
همکف و طبقات بصورت کامل گزارش و به شرح زیر می باشد.))

 اضافه بنا در همکف بسطح 28.43 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح  21.35 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بسطح 73.16 مترمربع که از این مقدار بسطح 30.46 -3
.مترمربع کنسول غیرمجاز به سمت شارع 8 متري می باشد

تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه که به سطح 91.08مترمربع افزایش بنا داشته و تعداد -4
واحد مسکونی از 7 به 8 افزایش یافته که از این مقدار بسطح 15.23 مترمربع کنسول غیر 

.مجاز به شارع 8 متري است
بناي خارج تراکم بعلت رعایت نکردن ضوابط زیرشیروانی به سطح 37.50 مترمربع (1/2  -5

درآمدي)
 احداث راه پله تا بام بسطح 15.90 مترمربع -6

.با توجه به ضوابط پروانه 2باب کسري پارکینگ دارد -7

با توجه به اظهار نظر قبلی کارشناس شهرسازي و با داشتن شاکی خصوصی مالک راسا 
.نسبت به همباد سازي با پالك مجاور از حد جنوب اقدام نموده است

متعاقب آن پرونده به دیوان عدالت اداري  فرستاده شده است و در شعبه هفتم تجدید نظر 
.دیوان عدالت اداري راي به بررسی مجدد پرونده داده شده است

حالیه با توجه به نامه ش ر 15818-1395 دبیر خانه کمیسیون ماده صد اعالم شده است که 
.مطابق راي دیوان عمل گردد و نتیجه به این کمیسیون اعالم گردد

((  متعاقب آن پرونده مجددا به کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد تحت شماره  
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1/97/8565 مورخ 1397/05/02 ارجاع شده و کمیسیون ماده صد از بابت تخلفات در طبقه 
همکف و طبقه اول به مساحت 49.78 مترمربع  ( 28.43 در همکف و 21.35 مترمربع در 
طبقه اول )  راي به جریمه ساختمان صادر نموده است و از بابت مابقی تخلفات قرار شده 

است پرونده بصورت بدوي جدید جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد.))

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج 
:از تراکم و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.58 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.23  -1
.مترمربع بصورت احداث کنسول به سمت معبر8 متري  حد شمالی می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 36.58 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.23  -2
.مترمربع بصورت احداث کنسول به سمت معبر8 متري  حد شمالی می باشد

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت تبدیل زیر شیروانی ( مسکونی ) به یک طبقه کامل به  -3
مساحت 91.08 مترمربع که از این مقداربه مساحت  15.23 مترمربع بصورت احداث کنسول 

.به سمت معبر8 متري  حد شمالی می باشد
بناي خارج تراکم بعلت رعایت نکردن ضوابط زیرشیروانی( مسکونی)  به سطح 37.50  -4

مترمربع (1/2 درآمدي )
. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 15.90 مترمربع-5

کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید به مساحت 17.71 مترمربع .( همکف  -6
.3.23 مترمربع و طبقات 14.48 مترمربع .( هر طبقه 3.62 مترمربع ))

بناي مازاد بر تراکم خارج از 25 % در زمان صدور پروانه ندارد فلذا تبصره ماده 7 تعلق نمی 
.گیرد

.تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد افزایش یافته است
.رعایت پارکینگ می گردد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي طبقه همکف و اول بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 113249500(یکصد و  سیزده میلیون و  دویست و  

چهل و  نه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 49.78  1.75
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 1/97/8565 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهرك  
بهشتی - 
بن بست 
میخک

1-1-10271-28-1-0-0 22
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در خصوص مابقی تخلفات که در راي شماره 26255 مورخ 1393.08.28مورد حکم 
واقع نگردیده ، پرونده بصورت بدوي جدید جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال 

گردد.

سایر 267.64  1.75
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  258 مورخ  1388/09/03 
که صورت 3 طبقه روي پیلوت و زیرشیروانی ( مسکونی )  کال در 7 واحد مسکونی با زیر 

بناي کلی  670.92 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می 
.باشد

الزم به ذکر است که ساختمان فوق الذکر در مرحله ستون گذاري طبقه اول داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد مورخ 1389/04/26 و مبنی بر صدور جریمه و متعاقب آن به دلیل 

داشتن شاکی داراي راي تجدید نظر در همان مرحله به شماره 10741 مورخ 1396/06/08 و 
مبنی  بر صدور راي تخریب و همچنین با توجه به آخرین گزارش کارشناسی در سال 93 

داراي راي اصالحی تجدید نظر مورخ 1393/08/24 و مبنی بر صدور راي تخریب در سطح 
.طبقه همکف و طبقه اول می باشد

(( الزم به ذکر است که در سال 1393 و در گزارش کارشناس شهرسازي  مربوطه تخلفات 
همکف و طبقات بصورت کامل گزارش و به شرح زیر می باشد.))

 اضافه بنا در همکف بسطح 28.43 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح  21.35 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بسطح 73.16 مترمربع که از این مقدار بسطح 30.46 -3
.مترمربع کنسول غیرمجاز به سمت شارع 8 متري می باشد

تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه که به سطح 91.08مترمربع افزایش بنا داشته و تعداد -4
واحد مسکونی از 7 به 8 افزایش یافته که از این مقدار بسطح 15.23 مترمربع کنسول غیر 

.مجاز به شارع 8 متري است
بناي خارج تراکم بعلت رعایت نکردن ضوابط زیرشیروانی به سطح 37.50 مترمربع (1/2  -5

درآمدي)
 احداث راه پله تا بام بسطح 15.90 مترمربع -6

.با توجه به ضوابط پروانه 2باب کسري پارکینگ دارد -7

با توجه به اظهار نظر قبلی کارشناس شهرسازي و با داشتن شاکی خصوصی مالک راسا 
.نسبت به همباد سازي با پالك مجاور از حد جنوب اقدام نموده است

متعاقب آن پرونده به دیوان عدالت اداري  فرستاده شده است و در شعبه هفتم تجدید نظر 
.دیوان عدالت اداري راي به بررسی مجدد پرونده داده شده است

حالیه با توجه به نامه ش ر 15818-1395 دبیر خانه کمیسیون ماده صد اعالم شده است که 
.مطابق راي دیوان عمل گردد و نتیجه به این کمیسیون اعالم گردد

((  متعاقب آن پرونده مجددا به کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد تحت شماره  
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1/97/8565 مورخ 1397/05/02 ارجاع شده و کمیسیون ماده صد از بابت تخلفات در طبقه 
همکف و طبقه اول به مساحت 49.78 مترمربع  ( 28.43 در همکف و 21.35 مترمربع در 
طبقه اول )  راي به جریمه ساختمان صادر نموده است و از بابت مابقی تخلفات قرار شده 

است پرونده بصورت بدوي جدید جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد.))

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مابه التفاوت اضافه بناي خارج 
:از تراکم و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.58 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.23  -1
.مترمربع بصورت احداث کنسول به سمت معبر8 متري  حد شمالی می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 36.58 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.23  -2
.مترمربع بصورت احداث کنسول به سمت معبر8 متري  حد شمالی می باشد

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت تبدیل زیر شیروانی ( مسکونی ) به یک طبقه کامل به  -3
مساحت 91.08 مترمربع که از این مقداربه مساحت  15.23 مترمربع بصورت احداث کنسول 

.به سمت معبر8 متري  حد شمالی می باشد
بناي خارج تراکم بعلت رعایت نکردن ضوابط زیرشیروانی( مسکونی)  به سطح 37.50  -4

مترمربع (1/2 درآمدي )
. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 15.90 مترمربع-5

کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید به مساحت 17.71 مترمربع .( همکف  -6
.3.23 مترمربع و طبقات 14.48 مترمربع .( هر طبقه 3.62 مترمربع ))

بناي مازاد بر تراکم خارج از 25 % در زمان صدور پروانه ندارد فلذا تبصره ماده 7 تعلق نمی 
.گیرد

.تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد افزایش یافته است
.رعایت پارکینگ می گردد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا حسینعلی پور صبوري و شرکاء نسبت به راي 
اصداري از کمیسیون تجدیدنظر بشماره دادنامه 1.93.8867 مورخ 93.10.13 مطروحه 

در دیوان عدالت اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 
9609970955701947 مورخ 96.5.22 به این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء 

کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و 
تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان عدالت اداري شعبه 3 تجدید نظر 

دیوان عدالت اداري ، فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به 
شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در پیلوت و طبقه 
اول بمساحت 72.36 متر مربع و نیز با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به تراکم 

اعطایی به متراژ 55.4 مترمربع جمعاً به مبلغ 579331200(پانصد و  هفتاد و  نه 
میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي 

صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 127.76  0.5
 2 
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 1/97/8613 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
استاد معین 

ك 14 - 
سمت راست

1-1-10124-527-1-0-0 22
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در خصوص اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.18 مترمربع بنایی ایجاد نشده 
غیرقابل طرح می باشد.

سایر 36.18  0
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : مکان ارائه شده داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد
به صورت ساختمان مسکونی درحال احداث داراي پروانه ساختمانی بشماره 

375-1392/12/05 بصورت سه طبقه روي پیلوت و در دو واحد مسکونی با زیربناي 315 
مترمربع در مرحله اجراي سقف دوم فاقد بتن ریزي متوقف می باشد که برخالف مدلول 

پروانه و خارج از طول 60درصد احداث شده و با توجه به توسعه بنا از عقب ساز به بر ساز 
:تبدیل شده است و تا این مرحله داراي گزارش تخلف  بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 36.18 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول و دوم بسطح 72.36مترمربع (هر طبقه 36.18 مترمربع )-2

 ضمناً بسطح 55.40 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند . (تبصره 7 ) -3
جهت تعیین تجاوز احتمالی به کوچه نیاز به انعکاس وضع موجود روي خط پروژه می باشد  -
که باستناد خط پروژه 11-97/02/27 به پیوست ، از اعیان موجود فاقد عقب نشینی است و 

. رعایت معبر 8 متري گردیده است
پس از گزارش فوق  داراي راي بدوي مبنی بر جریمه و با توجه به داشتن شاکی و ارسال 

مجدد پرونده توسط شهرداري به کمیسیون ماده صد راي تجدیدنظر صادره مبنی بر تخریب 
  بنا صادر گردیده است

حال برابر راي دیوان راي مذکور نقض گردیده  و برابر راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده 
صد از بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول و تراکم اعطایی محکوم به پرداخت جریمه و از 

بابت طبقه دوم بدلیل اینکه بنایی اجرا نشده ، غیر قابل طرح دانستند  .بنا براین تا طبقه اول 
.داراي راي جریمه می باشد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي سوم الی چهارم و تبدیل راه پله به بناي 
مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 266,786,000(دویست و  شصت و  شش 

میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86.06  1
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1397/11/16 1/97/8729 بدوي طالقانی بن  
بست 

جنگلداري 
و بن بست 

باشگاه 
ساعی زمین 

دوبر می 
باشد

1-2-10003-305-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 232,500,000(دویست و  

سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/16 1/97/8729 بدوي طالقانی بن  
بست 

جنگلداري 
و بن بست با

1-2-10003-305-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متثقاضی داراي پروانه 383 مورخ 1394/12/27 و تمدید 
پروانه مورخ 1395/11/25 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 48 واحد مسکونی با رعایت 2 متر 
عقب سازي در طبقه سوم و 4 متر عقب سازي در طبقه چهارم بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 6003/52 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 
:  اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت تخلفات بشرح ذیل

اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 5/84 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 64/79 متر مربع-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/15 متر مربع و در -3
طبقات 8/28 متر مربع (هر طبقه 2/07 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/11/16 و پرونده مختومه می باشند.پس از آن داراي 
گواهی عدم خالف بشماره 347642 مورخ 1397/12/16 با زیربناي 5861.91 متر مربع در 46

  واحد مسکونی می باشد
توضیح اینکه برابر نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده وضع موجود مالک بدون مجوز و 
خالفساز  اقدام به احداث سایبان با سازه فلزي بسطح 81.35 متر مربع با پوشش سربندي 
شیروانی در حیاط جهت تامین 6 واحد پارکینگ مازاد  نمودند و مجموع زیربناي ساختمان 

5965 متر مربع می باشد و تعداد واحدهاي مسکونی 46واحد می باشد بنابر این موارد خالف 
: نسبت به گواهی عدم خالف صادره بشرح ذیل میباشد

اضافه بنا در همکف بسطح 81.35 متر مربع بصورت احداث سایبان جداساز در حیاط با  -1
 اسکلت فلزي و سربندي شیروانی جهت تامین 6واحد پارکینگ مازاد

 اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 21.17 متر مربع بصورت توسعه سایبان بتنی-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بسطح 0.57 مترمتر مربع (هر طبقه 0.19 متر -3

 مربع )
تعداد واحدهاي مسکونی دو واحد کاهش یافته (از 48 واحد به 46 واحد ) -4

در زیرشیوانی  نسبت به گواهی عدم خالف صادره توسعه بنا ندارد لیکن سرویس  -5
 بهداشتی مشاعی بسطح 5.26 متر مربع احداث شده است

.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
سطح اشغال مجاز با احتساب زیربناي راه پله 56.99% سطح اشغال اجرائی با  ******

 احتساب زیربناي راه پله 61.04% سابقه کمیسیون ماده صد  دارد
بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر ماده صد طی شماره 1/98/33201 مورخ  ******
1398/10/02 مبنی بر جریمه میباشند مراتب جهت فرم تحلیل درآمدي و به روز رسانی 

 تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران 

ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 1,680,000(یک میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 3.5  0.5
 

960000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/16 1/97/9637 بدوي استادسرا  
خ معلم 
کوچه 

فالحتی

1-2-10329-14-1-0-0 22
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 129مورخ 1389/05/11  و گواهی 
پایانکار بشماره 323608 مورخ 1397/03/01 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد 

 مسکونی با زیربناي 482/15 متر مربع صادر گردیده
که وضع موجود مالک پس از پایانکار بدون مجوز اقدام به احداث سایبان بتنی (متصل به 

ساختمان ) در حد غرب بصورت عدم رعایت 2 مترحیاط خلوت سرتاسري طبق نقشه برداري 
.ارائه شده بمساحت 3/5 متر مربع جهت تأمین پارکینگ نموده اند

.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري 3 قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/12 1/98/12111 بدوي بلواردیلمان  
جنب 

ساختمان 
تندیس 
باالتراز 

تعمیرگاه 
2000

1-1-10500-106-1-0-0 22
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي تجاري راي به اخذ جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 105,369,600(یکصد و  پنج میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  
ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 7.84  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
186,580,800(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار و  هشتصد)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18.51  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/12111 بدوي بلواردیلمان  
جنب 

ساختمان 
تندیس 
باالتراز 

تعمیرگاه 
2000

1-1-10500-106-1-0-0 22
94

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
55,540,800(پنجاه و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل هزار و  هشتصد)  ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید.و در خصوص سایبان حسب مستندات و مدارك 

موجود در پرونده، تخلف مالک دراحداث سایبان بدون مجوز محرز و مسلم است، لذا 
به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها و به لحاظ عدم رعایت اصول و 

ضوابط شهرسازي ،حکم به قلع بنا صادر و اعالم می نماید.

جریمه 12.53  0
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان احدا ثی  که مالک قبل ازصدور پروانه ساختمانی اقدام به 
احداث بنا بصورت خالف سازنمودند که درحد اجراي ستون طبقه سوم با بت تخلفات با 

مجموع  زیربناي526.46 متر مربع همکف بسطح132.80مترمربع (پیلوت105.80مترمربع 
ودوباب مغازه بسطح27مترمربع) بالکن بسطح13.50مترمربع که مقدار9مترمربع درحد1/3

ومقدار4.50مترمربع مازاد1/3 و مساحت طبقه اول مسکونی بسطح105.8مترمربع وطبقه دوم 
وسوم هرکدام بسطح137.18مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 

1/92/554 مورخ 1392/04/01  مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر ماده صد به شماره 
1/92/1128 مورخ 1392/04/29 مبنی بر تخریب می باشد که با اعتراض مالک  به دیوان  برابر 

دادنامه مورخ 1393/03/07 ضمن نقض آراي صادره جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون 
ارجاع شد که برابر صورتجلسه مورخ 1394/10/6 بابت تخلفات فوق داراي راي مبنی بر 

جریمه می باشد همچنین داراي مصوبه  کمیسیون ماده پنج بند1مورخ89/12/15 مبنی بر 
تغییرکاربري از مسکونی به تجاري مسکونی وسطح اشغال 70درصدو همبادسازي باساختمان 

مجاوردرحد4طبقه روي پیلوت ودوواحد تجاري داشته که با توجه به انصراف مالک پرونده 
مختومه گردیده و رأي فاقد اعتبار می باشد .که مجددآ جهت ملک فوق برابر نامه شماره 

83558 مورخ 1397/05/03 معاونت محترم شهرسازي  پروانه  توسعه بنا ساختمانی شماره 
1/97/294مورخ 1397/09/27بصورت  سه طبقه روي دو باب مغازه داراي بالکن  بانضمام 

انباري در  زیر شیروانی با زیربناي 585.44 متر مربع در سه واحد مسکونی و دو باب مغازه 
صادر شده  عملیا ت ساختمانی در حد اجراي سقف پنجم می باشد سربندي اجرا نشده است 

 الزم به توضیح است برابر فرم کنترل نقشه زمان صدور پروانه  تعداد 2 واحد پارکینگ 
تأمین شده و تعداد پارکینگ مورد نیازبرابر ضوابط زمان پروانه  5 واحد بوده (2واحد تجاري 

و سه واحد مسکونی )که  در رأي کمیسیون ماده 100 نیز به کسري پارکینگ اشاره نشده 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل  نسبت به پروانه صادره  می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح حدود 12.53 متر مربع که از این مقدار 7.02 متر مربع بصورت  -1

 احداث سایبان در ضلع شمالی جهت تامین پارکینگ می باشد
تبدیل دو باب مغازه بسطح 27.51 متر مربع برابر پروانه صادره به یکباب مغازه بسطح  -2

35.35 متر مربع لذا داراي اضافه بنا بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 7.84 متر مربع 
  می باشد

 کاهش بنا  در بالکن مغازه بسطح 0.71 متر مربع -3
 اضافه بنا ي مسکونی در طبقه اول پشت بالکن مغازه  بسطح حدود  4.52 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح   6.54 متر مربع-5

22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 7.45 متر مربع-5
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بسطح 145.22 -6

 متر مربع
الزم به تو ضییح است درب پارکینگ نصب نشده است  برابر پالن معماري ارائه شده   -7
درب پارکینگ دو لنگه اي در نظر گرفته شده  که درب نفر رو داخل آن تعبیه خواهد شد 

تعداد دو واحد پارکینگ تامین شده  پارکینگ شماره 3 مورد تائید نمی باشد لذا  تعداد سه 
واحد کسري پارکینگ دارند (یک واحد کسري پارکینگ تجاري و دو واحد کسري پارکینگ 

مسکونی )
 فضاي سبز اجرا نشده داراي کسري فضاي باز بسطح 19.55متر مربع می باشد -10

درخواست گواهی عدم خالف  را دارند ********************** سطح اشغال 
مجاز 60% سطح اشغال اجرائی با احتساب سایبان 79.33% سابقه کمیسیون دارد عرض راه 

 پله 1.35 متر مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث چهار 
باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 81.93  مترمربع و بالکن به مساحت 

34.9 متر مربع ، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات 
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی 

به شماره 223241 مورخ 97.11.16   ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 
تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

3/087/590/000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 617,518,000(ششصد و  هفده میلیون و  

پانصد و  هجده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 116.83  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/28534 بدوي فخب 
-شهید 
نوروزي

1-1-10662-37-1-0-0 22
95

در خصوص چهار باب کسري پارکینگ  تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی بوده  که مالک بدون مجوز اقدام به احداث 4
 باب مغازه با بالکن به مجموع تجاري همکف بسطح 81.93 متر مربع نموده و بالکن بسطح 
34.9 متر مربع نموده است. داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد. به استناد 

خط پروژه 12 مورخ 97/7/16 رعایت عقب نشینی گردیده و مساحت باقیمانده عرصه  81.93
 متر مربع می باشد. درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.تقدیم می گردد
بازگشت به نامه 167968 مورخ 97/9/01 کمیسیون ماده صد در خصوص موارد مطروحه ***
با توجه به بررسی به عمل آمده و بر اساس طرح تفصیلی جدید عرض معبر در حد شمال 20 
متري و در حد شرق 15 متري بوده که به استناد خط پروژه  شماره 12 مورخ 97/7/16 که به 

پیوست تقدیم گردیده، رعایت عرض معابر بر اساس طرح تفصیلی جدید گردیده است. 
مسکونی ویالیی بوده ضمناً کاربري روبرو  R111 همچنین کاربري ملک در طرح تفصیلی

میباشد که طی بازدید میدانی مشاهده گردید که در روبرو و مجاور  S112  بصورت تجاري
 .ملک چندین مغازه موجود می باشد

22
95

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 715,000(هفتصد و  پانزده هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 65  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/29 1/98/29195 بدوي کوي   
حسینی  
برادران

1-1-10348-115-1-0-0 22
96

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی برابر سند ارائه شده به سطح  
عرصه 205.20 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 65 مترمربع ( در 
حد تراکم ) با اسکلت آجري و قدمت سال 1374 ( با توجه به فیش برق پیوستی ) مجوزي 
ارائه نگردید. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/09/25 فاقد عقب نشینی می باشد.  
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده به شماره 248312 مورخ 1397/12/19 و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 320.33  2.5
 

3360000  , 1397 احداث راه پله به بام 1398/04/26 1/98/29235 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی 
شهید 

بهشتی  
گلستان  4

1-1-10238-8-1-0-0 22
97

در خصوص اعتراض آقاي پیمان هدایتی نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 

الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 

قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 202.25  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

 راي اصداري کمیسیون بدوي در خصوص لفزایش تعداد واحد منطبق با موازین قانونی 
بوده ، فلذا عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

سایر 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره مرحله اول بشماره 1/96/223 
مورخ 1396/12/20 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 

(انباري) با زیربناي 805/2 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
.میباشد

: توضیح اینکه قبالv بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 43/11 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 220/12 متر مربع (هر طبقه 55/03 متر مربع)-2
توضیح اینکه از این مقدار بمیزان 1/92 متر مربع در هر طبقه بصورت کنسول بسمت معبر 

.(پخ دو گذر) میباشد
احداث طبقه پنجم بمساحت 202/25 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توسعه زیرشیروانی بمساحت 31/94 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 7/17 متر مربع -4
-توسعه راهرو بمساحت 24/77 متر مربع)

احداث راه پله به بام بمساحت 25/16 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-6

الزم به ذکر است که ارتفاع پیلوت حدوداv 4 متر میباشد که در زمان پایانکار رعایت ارتفاع 
.مجاز الزامی میباشد

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/98/29235 مورخ 1398/04/26 و پرونده در 
.واحد خالف میباشند

: حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده مجدداv طبق نقشه برداري تفکیکی داراي
اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات 1 تا 5 بمیزان 0/06 متر مربع *******

احداث طبقه ششم بمساحت 202/26 متر مربع بعنوان طبقه مازاد *******
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 113/92 متر مربع بصورت تراس غیر 

.مسقف اختصاصی میباشد
همچنین بخشی از زیربناي تراس غیر مسقف بصورت کنسول بسمت معبر (پخ دو گذر) 

.بمساحت 1/92 متر مربع میباشد
 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/35 متر مربع *******

افزایش تعداد واحد ها از 5 به 6 واحد *******
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز در همکف 50%  -سطح اشغال موجود 75/56
بمساحت 75/93 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده است
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.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 303,757,000(سیصد و  سه میلیون و  هفتصد 
و  پنجاه و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.13  2.5
 

3560000  , 1395
 , 1397

احداث بناي جداساز 1398/05/08 1/98/29529 بدوي سرگل به  
طرف 

هاشمی 
باالتر از 
 بهداري

1-2-10193-69-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه بشماره 90/02/29-36 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 
772.09 مترمربع می باشد که یک بار تمدید شده (91/07/30-141839) می باشد از بابت 
افزایش بنا داراي سوابق بشرح ذیل در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پس از آن گواهی 

: عدم خالف دریافت نموده اند
 اضافه بنا در همکف به سطح 26.59 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 139.16 مترمربع (هر طبقه  34.79  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.04 مترمربع  و در هر -
  طبقه 5.14 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 8 واحد و درنتیجه مشمول مابه التفاوت افزایش  -
. تعداد واحد بسطح 166.68 مترمربع (هر طبقه 41.67 مترمربع ) می گردد

رعایت پارکینگ براي 8 واحد طبق ضوابط پروانه می گردد-
 توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 10.64 مترمربع-

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه  از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره   -
(7

*-****-****-****-*
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام 
: مهندسی رسیده داراي مغایرت هاي همزمانساز ذیل نسبت به سوابق پیشین می باشد

 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 5.55 مترمربع -
احداث بارانداز جداساز در حیاط با مصالح همگن بسطح 14.68 مترمربع -

اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا چهارم بسطح 4.04 مترمربع (هر طبقه 1.01  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.60 و در طبقات اول تا  -
چهارم بسطح 6.16 مترمربع  (هر طبقه 1.54 مترمربع)

 اضافه بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 3.10 مترمربع -
.تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 674,049,600(ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  چهل و  نه هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 89.16  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/01 1/98/29530 بدوي هاشمی 
بعثت  
نسترن

1-2-10167-23-1-0-0 22
99

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/104 مورخ 97/05/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 463.45 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 14.99 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.47 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 44.97 مترمربع (هر طبقه 14.99 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 21.78  -4
مترمربع (هر طبقه 7.26 مترمربع)

به سطح 0.95 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -5
زیرشیروانی

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 20.09 مترمربع
داراي کسري فضاي باز به سطح 14.44 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 22.22 

.مترمربع میباشد
.تاکنون درب پارکینگ نصب نگردیده است

.تایید پارکینگها منوط به انجام پارك عملی در هنگام پایانکار میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده، تخلفات ساختمانی آقاي ابراهیم سیاري لولمانی و شرکاء 
محرز  و مسجل می باشد. با توجه به میزان تخلف، موقعیت و قدمت بناي احداثی، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
در خصوص احداث انباري در همکف و اضافه بنا در طبقه اول و دوم و همچنین اضافه 

بناي همزمانساز جمعا به مساحت 46/97 متر مربع راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 167,818,500(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  

هشتصد و  هجده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 46.97  1.5
 

3100000  , 1388
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/02 1/98/29541 بدوي فلکه جهاد  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10449-8-1-0-0 230
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره112-87/02/28 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت می باشد که قبالً در مرحله سربندي و آجرچینی از بابت موارد زیر داري 

:سوابق و راي تجدید نظر مورخ 88/4/17 کمیسیون ماده صد می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 22.83 مترمربع  -1

افزایش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً  بسطح47.76 مترمربع -2
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد که داراي مابه التفاوت افزایش بنا بسطح 59.03  -3

مترمربع  و نیز مقدار 6.61 مترمربع جهت محاسبه 1/2 عوارض درآمدي می باشد
الزم بذکراست که مالک نسبت به رعایت درزانقطاع دراجراي شناژو ستون ه انموده لیکن  -4

درهنگام آجر چینی رعایت درز انقطاع ننموده و کلیه آجرچینی همکف و طبقات بیرون 
ازحد شناژ درحد شرقی بوده و سطح کل عدم رعایت درزانقطاع درهمکف و طبقات بمقدار 

5.05 مترمربع بوده که داراي شاکی از سوي ملک مجاور نیز می باشد
*****

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی 
:ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

احداث انباري جداساز در همکف بسطح 4.87 متر مربع -1
توسعه همکف بسطح 13.64 متر مربع -2

تبدیل پیلوت به آپارتمان  بسطح 52.49 متر مربع  که با آپارتمان طبقه اول بصورت  -3
.دوبلکسی می باشد

توسعه در طبقه اول بسطح 12.7 متر مربع -4
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم بسطح 2.99 متر مربع -5
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه سوم بسطح 8.61 متر مربع -6

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 0.35 متر -7
مربع و در طبقات اول الی سوم جمعا بسطح 3.81 متر مربع (هر طبقه 1.27 متر مربع)

با توجه به تبدیل پیلوت به مسکونی داراي 2 واحد کسري پارکینگ با توجه به ضوابط  -8
.زمان صدور پروانه می باشد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي  همکف  الی چهارم  و تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 473,827,200(چهارصد و  هفتاد و  سه 
میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.51  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/26 1/98/29542 بدوي علی آباد   
13-کوچه 

گوهري

1-2-10188-1-1-0-0 230
1

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 206,102,400(دویست و  شش میلیون و  یکصد و  دو هزار و 
 چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 122.68  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 318 مورخ 1394/12/27 و پس از آن داراي اصالح پروانه به 

شماره 210953 مورخ 1395/01/24 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
1034.83مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.80 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 11.20 مترمربع ( هر طبقه 2.80 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 52.11 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 49.31 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

 به بناي مفید در همکف به سطح 2.79 متر مربع
توسعه زیر شیروانی به سطح 1.61 مترمربع -

افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 واحد ( طبقه اول از 1 واحد به 2 واحد افزایش یافته  -
است )

.رعایت پارکینگ گردیده است
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 122.68 متر مربع ( تبصره 7) -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

230
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف  تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 198,105,600(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  پنج 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.48  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/04/02 1/98/29555 بدوي علی اباد   
بنفشه

1-2-10493-65-1-0-0 230
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده  ساختمان در حال احداث طبق پروانه ساختمانی شماره 1/97/262 مورخ 
1397/08/30 بصورت 4.5 طبقه بانضمام زیرشیروانی در چهار واحد مسکونی با مجموع 

زیربناي 584.20 مترمربع می باشد . عملیات ساختمانی در حد اجراي ستونهاي همکف می 
باشد وبرابر نقشه برداري ارائه شده  تا این مرحله داراي اضافه بنا بسطح27.65  مترمربع با 
رعایت 2 متر حیاط خلوت می باشد ضمنا بسطح 1.83 مترمربع از مساحت راه پله کسر و به 
فضاي مفید افزوده شده است  ، الزم به ذکر است هر گونه مغایرت اعم از کسري پارکینگ و 
... در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود .الزم به توضیح است مالک جهت تجهیز کارگاه  
اتاقک نگهبانی بسطح حدود 12 متر مربع و سرویس بهداشتی بسطح 2.20 متر مربع داخل 
کو چه بن بست حد شمال احداث نموده بود که طی بازدید مجدد جمع آوري شد و کوچه 

آزاد گردید که در این خصوص داراي شکایت همسایه بوده است . برابر خط پروژه شماره 13 
مورخ 1398/02/14 و پروانه ساختمانی صادره  بن بست حد شمال 4متري و بن بست حد 
شرق 6متري وملک مذکورفاقد عقب نشینی است.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 

 گردد

230
2

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي احمد افشاري فرد 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه 

به مساحت 13.45مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
383,056,000(سیصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 53.8  2
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 1/98/29556 بدوي خ. سعدي  
بلوار معلم 

کوچه 
فالحتی - 
کوچه هفتم

1-2-10685-1-1-0-0 230
3

در خصوص اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 4.56 ومازاد بر تراکم بمساحت 0.37 
مترمربع بابت انباري بیش از5 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ26,272,800(بیست و  
شش میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 4.92  1.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 30.99 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ55,162,200(پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت و  دو هزار و  دویست)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 30.99  0.5
 

3560000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 425 مورخ 
1394/12/27بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 450.80 مترمربع میباشد، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
است.حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 13.45 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 40.35 مترمربع (هر طبقه 13.45 مترمربع)-2
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.56 مترمربع -3

به سطح 0.37 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در  -4
 زیرشیروانی

داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 30.99 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -5
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.رعایت پارکینگ میگردد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

230
3

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به میزان تخلف ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص احداث سایه بان 

راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14,017,800(چهارده 
میلیون و  هفده هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 3.83  3
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 1/98/29558 بدوي بلوار  
دیلمان خ 

شهید 
ابوالقاسمی  
 بوستان 13

1-1-10483-21-1-0-0 230
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 359 مورخ 1392/11/21 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 
زیر بناي 693.5 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 187614 مورخ 1397/11/30 صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده که به 

:تایید نظام رسیده ، داراي مغایرتهاي همزمانساز نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.06 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 0.24 مترمربع ( هر طبقه 0.06 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله به بام به سطح 0.57 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -
تا چهارم جمعاً به سطح 0.52 متر مربع ( هر طبقه 0.13 متر مربع )

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 1.15 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

.از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
*********************************************************

***
حالیه متقاضی اقدام به احداث سایبان به سطح 3.83 مترمربع جهت تامین پارکینگ با 

قدمت سال جاري و اسکلت فلزي نمودند که در صورت ابقاي سایبان رعایت 4 واحد 
پارکینگ می گردد. با توجه به اینکه احداث سایبان در همکف می باشد در نتیجه مشمول 

.تراکم جهت محاسبات درآمدي نمی باشد
نماي جانبی حد شرق به صورت ایزوگام و حد غرب به صورت سیمان سیاه اجرا گردیده 

است. حالیه برابر تصاویر پیوست 2 طرف نماي جانبی توسط ساختمانهاي مجاور کامالً پوشش 
داده شده است. درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

230
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد  حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 1,583,992,800(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  سه 
میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 338.46  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1398/03/26 1/98/29574 بدوي بلوار گیالن  
خ 192 20
متري گاز  

ك 11

1-1-10537-33-1-0-0 230
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 131 مورخ 1387/3/06 به صورت 2.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 

زیر بناي کل 491.79 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 36.25 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 72.5 مترمربع ( هر طبقه 36.25 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه سوم ) به سطح 200.18 مترمربع -
احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 29.53 مترمربع -

افزایش تعداد واحدها از 4 به 6 واحد -
.رعایت پارکینگ گردیده است

الزم به توضیح است سال وقوع تخلف با توجه به آزمایشات بتن انجام گرفته ( پیوست ) 
.1391 می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی بمساحت 173.68 مترمربع عیناvتأیید می گردد. جریمه 173.68  0.5
 

3360000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1398/05/09 1/98/29577 تجدید 
نظر

خ سعدي  
بن بست 

 دوم 6متري

1-2-10300-135-1-0-0 230
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي آرمین عباسی نسبت به راي بدوي به شماره صدرالذکر با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 

دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار می گردد.

جریمه 231.06  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/09 1/98/29577 تجدید 
نظر

خ سعدي  
بن بست 

 دوم 6متري

1-2-10300-135-1-0-0 230
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 536 مورخ 
91/1/29به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 8واحد مسکونی  با زیر بناي کل 799.90مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله بهره برداري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 45.05 مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 45.05 مترمربع که جمعآ بسطح 180.20مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/52 مترمربع که -3

جمعآ بسطح 2.08مترمربع
 افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.73 مترمربع-4

استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه بمقدار 173.68مترمربع داشته -5
..است

..رعایت پارکینگ براساس ضوابط سال صدور پروانه میگردد-6
...مشمول نما ومنظر نمیگردد-8

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره 85/ح/97 مورخ 97.07.15معادل1,960,000,000(یک 
میلیارد و  نهصد و  شصت میلیون )  ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی 

عرصه واعیان ، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 
3.10 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی می باشد.

جریمه 290  0
 

55000  , 1358 تبدیل غیر مجاز 1398/06/10 1/98/29582 تجدید 
نظر

گلسار نبش  
 خیابان 107

1-1-10029-36-1-0-0 230
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه 
ویالیی با قدمت حدود 40 سال بهمراه سایبان در حیاط که مساحت عرصه در سند قید 

نگردیده و داراي بالمانع شماره 1/33/31052 مورخ 1379/12/11 از شهرداري بوده
توضیح اینکه وضع موجود از حد شرق به پالك مجاور حد شرق (بانک ملی شعبه گلسار) راه 

دسترسی داشته و بدون مجوز بصورت واحد ارزي بانک ملی (از سال 1382) مورد بهره 
.برداري قرار میگیرد

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 3/10 متر مربع در 

.تعریض معبر 11 متري حد جنوب قرار دارد
مراتب با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده 100جهت اصالح سال وقوع تخلف طبق نظریه 

.کارشناس رسمی دادگستري بحضور تقدیم میگردد

230
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  بصورت تراس  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 18,717,000(هجده میلیون و  هفتصد و  هفده هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.68  1.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/29592 بدوي شهرك 
بهشتی 

بلوار دیلمان 
نرسیده به 
 سوپر استار

1-1-10275-1001-1-0-0 230
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی و انباري با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 113,071,250(یکصد و  سیزده میلیون و  هفتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 53.21  2.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص همزمانساز تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

59,231(پنجاه و  نه هزار و  دویست و  سی و  یک) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 06.  3
 

329063  , 1385 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان مورد نظر بصورت یکبابخانه داراي جواب از شهرداري بشماره 1/33/14001
مورخ1377/08/16میباشد . ضمنا از بابت احداث یکباب مغازه بمساحت 15/26مترمربع در 

حیاط جنوبی داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد 
می باشد . حالیه برابر نقشه ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین 

: بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف مسکونی بسطح 24.73 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در مغازه بسطح 0.06 مترمربع -

اضافه بنا در حد شمال بصورت تراس با برچیدن سربندي بسطح 28.48 مترمربع که در  -
  . 9.16 مترمربع آن انباري احداث گردیده است

اضافه بنا در طبقه اول بصورت تراس در حد جنوب روي مغازه بسطح 14.68 مترمربع که  -
باید رفع اشرافیت به پالك مجاور گردد .طی بازدید مجدد مالک راسا توسط دیوارآجري 

. اقدام به رفع اشرافیت نموده است
مراتب جهت صدور هر گونه دستور مقتضی ارسال میگردد 

230
8

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
و تعیین سال وقوع تخلف توسط کارشناس رسمی دادگستري به شماره 242599مورخ 

97.12.12 و عدم اعتراض مالک و پذیرش شهرداري منطقه و اصالح فرم کارشناسی با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,135,347,200(دو میلیارد و  یکصد 
و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 211.84  3
 

3360000  , 1392
 , 1393

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/23 1/98/29593 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
گیالن  خ 

178 فرعی 
 اول

1-1-10144-39-1-0-0 230
9

در خصوص متراژ اعالمی به عنوان تراکم اعطایی با توجه به اینکه در آراي بدوي و 
تجدیدنظر نبوده لذا در اینخصوص پرونده به صورت بدوي جدید ارسال گردد

سایر 127.35  0
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره   717 مورخ  91/12/28 و اصالح پروانه  مورخ 92/8/21 با زیریناي کل  519 مترمربع 
در 4.5 طبقه  و در 1 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در  مرحله بهره 
:برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده،  داراي تخلفات به شرح زیر می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  42.70 مترمربع -1
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح  42.87 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم به سطح  42.70 مترمربع -3

 کاهش در طبقه سوم بسطح 4.2 متر مربع -4
افزایش بناي خارج از تراکم در  طبقه چهارم به سطح  75.3 مترمربع -5

توسعه راه پله به بام بسطح 8.27 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه بسطح 127.35 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -7 

نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه کلیه راه پله ها بصورت اختصاصی مورد استفاده بوده لذا  بسطح 116.6  -8

متر مربع داراي بناي مشمول تراکم  صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي بوده که در زمان صدور 
.پروانه محاسبه نگردیده است

داراي جکوزي در همکف بسطح 24.67 متر مربع بوده که در حد 35 درصد تاسیسات می  -9
 .باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 248863 مورخ 97/12/20 دبیرخانه کمیسیون ماده صد سال وقوع ***
.تخلف طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري تغییر یافت

230
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  4/ح/98مورخ98.02.04 معادل 17,562,500(هفده 
میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 70.25  0
 

112500  , 1378 احداث مغازه بدون مجوز 1398/06/11 1/98/29595 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده  
انزلی- 
روبروي 

هالل احمر 
- جنب 
کانال- 

تعمیرگاه 
گیالن 
 مهتاب

1-1-10720-13-1-0-0 231
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده به صورت یکباب مغازه (خط عادي)عرصه برابر نقشه ثبتی حدودآ بمساحت 
70/25مترمربع ومشتمل بریکباب مغازه صافکاري 70/25مترمربع که داراي پروانه کسب 

صافکاري بشمراه 118مورخ1378/06/01میباشد.که بدون اخذ مجوز احداث گردیده قسمتی 
درتعریض خیابان 20متري وکوچه ومابقی درکاربري فضاي سبز قرار داشته که مقدار دقیق 

پس از تهیه خط پروژه اعالم خواهد شد.وکال مازاد برتراکم خواهد بود.که داراي سوابق 
گزارش تخلف درواحدمحترم خالف وراي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بنا مورخ 

90/02/24میباشد.حالیه برابردرخواست استعالم شوراي هاي حل اختالف رشت جهت صدور 
*/.دستور تقدیم میگردد

گزارش جهت به روز رسانی و مدارك پیوست از جمله نظریه کارشناسان دادگستري  ****
..جهت ارسال به کمیسیون ماده صد میباشد

  

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  46-100مورخ 98.01.17معادل 50,000,000(پنجاه 
میلیون ) ریال صادر می گردد و در خصوص عقب نشینی رعایت تعریض اعم از اعیان 

و عرصه جمعاً به متراژ5.64 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 17.14  0
 

50000  , 1361 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/11 1/98/29596 تجدید 
نظر

فخب -خ 
شهید 
نوروزي

1-1-10656-22-1-0-0 231
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب مغازه فاقد بالکن یمساحت حدود 17.14 متر مربع با فعالیت شغلی  
پوشاك  فاقد تابلوي تبلیغاتی و قدمت حدود 36 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1361/04/31) 

که بدون مجوز و خالفساز برخالف کاربري طرح تفصیلی احداث شده است جهت مشخص 
شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهبه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن میباشد مراتب 

جهت دستور بعدي تقدیم می گردد ***** به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 
1397/10/29 مغازه فوق بمساحت 5.64  مترمربع در تعریض خیابان 20متري حد شمال  قرار 

 دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

231
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنابصورت انباري و سرویس و راهرو در  همکف و توسعه زیر شیروانی  با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 240,580,800(دویست و  چهل میلیون 

و  پانصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.26  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/29611 بدوي گلسار بلوار  
گیالن خ 

192 پشت 
مدرسه 
کوشیار

1-1-10530-8-1-0-0 231
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 814 مورخ 86/11/29 به صورت  4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی و گواهی عدم خالف به 
شماره 166312 مورخ 1393/10/07 صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 
به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار، زیربنا نسبت به سوابق 

:داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9.55 مترمربع که به صورت سایه کنسول بوده و تخلف  -

.محسوب نمی گردد
احداث انباري و سرویس و راهرو در حیاط مشاعی به سطح 7.34 مترمربع -

کاهش بنا در طبقه اول به سطح 0.84 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 0.69 مترمربع ( هر طبقه 0.23 مترمربع ) -
توسعه زیرشیروانی با توجه به احداث 3 عدد انباري و توسعه راه پله و آسانسور جمعاً به  -

سطح 20.92 مترمربع
رعایت پارکینگ گردیده است. ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.40 متر می باشد. معابر پاك 

سازي گردیده، صندوق پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده است. درخواست 
.صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,321,992,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  یک میلیون و  
نهصد و  نود و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 131.15  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/29632 بدوي بازار 
روز،سهیل 

دبیري 
 کوچه نوري

1-2-10026-5-1-0-0 231
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 123 مورخ 
95/12/16 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

.مسکونی و بازیربناي 602.95 مترمربع میباشد، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
 اضافه بنا درهمکف به سطح 33.66 مترمربع خارج تراکم -

اضافه بنا در همکف به سطح  143.15 مترمربع داخل تراکم باتوجه به عدم دریافت پروانه -
مرحله دوم

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
:ماده صد بوده حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مازاد برتراکم به شرح ذیل میباشد

اضافه بنا در همکف به سطح 41.12 مترمربع (با توجه به راي صادره به سطح 7.46  -1
مترمربع مابه التفاوت دارد)

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 123.36 مترمربع (هرطبقه 41.12 مترمربع) -2
مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به سطح 0.33  -3

مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 9.52 مترمربع

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میر ابراهیم جوادي 

شنبه بازاري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 10.42 
مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 14.74 مترمربع ،اضافه بنا در طبقات دوم 
الی چهارم هر طبقه به مساحت 25.16 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 

بناي مفید در هر طبقه  به مساحت 1.40 مترمربع توسعه راه پله به بام  بمساحت 4.53 
مترمربع و احداث انباري در زیر شیروانی بمساحت 27.82 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 737,060,000(هفتصد و  سی و  هفت میلیون و  شصت 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 138.59  2
 

960000  , 1390
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/29652 بدوي   
بلواررجایی 
 - کوچه 36

1-2-10127-32-1-0-0 231
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي  پروانه ساختمانی شماره 49 به تاریخ 88/03/03 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 7 واحد مسکونی با زیربناي کل 627.44 مترمربع و داراي 
سوابق گزارش تخلفات درمرحله سقف اول در همکف بسطح 6.25 مترمربع و در طبقه اول 

14.74 مترمربع اضافه بنا داراي راي کمیسیون ماده صد درواحد جلوگیري از تخلفات 
..ساختمانی میباشد

حالیه عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بصورت 4طبقه روي پیلوت در4واحد مسکونی 
بوده که براساس نقشه برداري ونقشه معماري ارائه شده و ادامه عملیات داراي افزایش بنا 

:خارج طول60% درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف به سطح 10.42مترمربع(باتوجه به احداث کنسول در طبقات واحتساب -

سایه کنسول درهمکف)
افزایش بنا دراول به سطح 14.74مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح 25.16 مترمربع که جمعآ بسطح  75.48مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.40مترمربع که جمعآ -

بسطح 5.64مترمربع
 افزایش درادامه راه پله به بام بسطح  4.53مترمربع-

احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 27.82 مترمربع-
..باتوجه سال وضوابط پروانه صادره مشمول تبصره 7سقف تراکم نمیگردد-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر نمیگردد-

 کاهش تعداد واحد از 7به 4واحدي مسکونی-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

231
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 3,500,000(سه میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

140000  , 1374 مساحت کسري پارکینگ 1398/03/08 1/98/29670 بدوي رشت میدان 
قلیپور کوي 
حسینی بن 
بست 37 
درب 4 

سمت راست

1-1-10359-22-1-0-0 231
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به گواهی استحکام بنا و تعهد عقب نشینی گرفته شده از سوي مالک 
 لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  یک  برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي خارج از تراکم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
7,872,700(هفت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هفتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 71.57  1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري هاو با توجه به گواهی استحکام بنا به شماره 11806 مورخ 98.1.31، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، 

به مبلغ  970,200(نهصد و  هفتاد هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.2  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت مفروزي سال80ششدانگ یکبابخانه ومحوطه  بمساحت 
147 مترمربع که داراي اعیان فاقد مجوز بمساحت 133.77مترمربع و سایبان متصل به 

ساختمان بسطح26 مترمربع که مقدار 88.20مترمربع داخل تراکم ومقدار 71.57مترمربع 
خارج تراکم و بصورت یک واحد مسکونی وبا مصالح بلوکی و با قدمت 23سال (براساس فیش 

..برق سال1374)و داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی عدم راه دسترسی میباشد
ضمنآ باستناد خط پروژه 12مورخ 97/10/29 به بن بست 8متري و 6متري  بمقدار 60.98 

مترمربع از عرصه واعیان  (که ازاینمقدار بسطح 22.73مترمربع از اعیان) داراي عقب نشینی 
...میباشد

..حالیه مالک درخواست استعالم دفترخانه  رادارند
 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/08 1/98/29707 بدوي بلوار  
دیلمان  

کوچه همت

1-1-10498-30-1-0-0 231
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 905,167,200(نهصد و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت و  

هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 538.79  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/29707 بدوي بلوار  
دیلمان  

کوچه همت

1-1-10498-30-1-0-0 231
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,283,488,000(سه میلیارد و  دویست و  هشتاد و  
سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 354.25  3
 

3360000  , 1395
 , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 

شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 520 مورخ 94/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 25 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 5449/78 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

: اجرایی در حد اتمام سربندي بوده و قبالv بابت
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 72/78 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 72/78 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم بمساحت 145/56 متر مربع (هر طبقه 72/78 متر مربع)-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول و دوم بمساحت 8/10 متر مربع -4

(هر طبقه 4/05 متر مربع)
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/26784 مورخ 1397/08/26 و پرونده  

.مختومه میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت

اضافه بناي همزمانساز در زیرزمین بمساحت 0/68 متر مربع-1
کاهش بنا در همکف با احتساب فضاي رمپ بمساحت 10/14 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 27/22 متر مربع (هر طبقه 13/61 متر مربع)-3
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 172/78 متر مربع (هر طبقه 86/39 متر مربع)-4

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 113/66 متر مربع (بمساحت 27/27 بدلیل عدم رعایت -5
عقب سازي)

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 26/24 متر مربع-6
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 39/91 متر مربع بدلیل احداث 

انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمساحت 26/24 متر مربع از آن در قسمت توسعه بنا 
لحاظ گردیده است.(مساحت باقیمانده 13/67 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 538/79 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -7
اعطایی

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 25 واحد به 29 واحد مسکونی-8
 و تعداد یکواحد کسري پارکینگ

بمساحت 158/5 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -9
.نگردیده است

حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي شهرام قاسمی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث سایبان بمساحت 10.80 مترمربع ، اضافه بنا در 

همکف به مساحت 10.57 مترمربع،اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 22.11 مترمربع ، 
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم هر طبقه به مساحت 17.21مترمربع، اضافه بنا در 

طبقه پنجم بمساحت 45.51 مترمربع ، توسعه بنا در زیرشیروانی بمساحت 3.04 
مترمربع ، انباري (بیش از 5 مترمربع ) بمساحت 11.49 مترمربع  با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,494,576,000(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. درخصوص تبدیل 

زیر شیروانی  به بام تهرانی (در طبقه ششم ) به مساحت 159.89 مترمربع شهرداري 
برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید.

جریمه 155.15  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/29758 بدوي گلسار -  
خیابان 179

- نبش 
کوچه 16

1-1-10540-3-1-0-0 231
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در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 5.15 
مترمربع و در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 2.64 مترمربع و در طبقه 

پنجم بمساحت 1.29مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
142,800,000(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 17  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
168,806,400(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  شش هزار و  چهارصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 100.48  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

در خصوص کسري پارکینگ مسکونی از آنجائیکه باستناد گزارش شهرداري با پذیرش 
و صدور جریمه در خصوص  سایبان بمساحت 10.80مترمربع ، پنج باب از ده باب 

کسري پارکینگ منتفی میگردد،از بابت پنج باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 250  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به بازدید میدانی بصورت یک باب ساختمان در 
مرحله نازك کاري که داراي پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 321 مورخ 1394/12/27 و 

به صورت 5 طبقه مسکونی بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به انضمام انباري زیر شیروانی 
. و به مساحت کلی 1259.10 مترمربع صادر شده است

حالیه با توجه به ارائه  نقشه برداري  از سوي مالک و با توجه به احداث 3 باب مغازه در 
همکف و با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد داراي بناي مازاد بر تراکم 

: و به شرح زیر می باشد
. اضافه بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 10.57 مترمربع -1

. احداث 3 باب مغازه در پیلوت به مساحت 116.09 مترمربع -2
. احداث سایبان به مساحت 10.80 مترمربع -3

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 22.11 مترمربع -4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 17.21 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 17.21 مترمربع -6

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 17.21 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم  به مساحت  45.51 مترمربع  که از این مقدار به  -8

.مساحت 28.30 مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 3.04 مترمربع  -9

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر به مساحت 11.49 مترمربع -10
( الزم به ذکر است که طبقه ششم  طبق پروانه صادره  بصورت شیروانی بوده که حالیه  

بصورت بام تهرانی که مساحت 159.89 مترمربع تبدیل شده است.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و تبدیل آن به بناي  -11

مفید در همکف و طبقات به مساحت 17 مترمربع می باشد.( 5.15 مترمربع در همکف و 
11.85 مترمربع در طبقات .( طبقه اول تا چهارم  2.64 مترمربع  و طبقه پنجم 1.29 مترمربع 

((
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان پروانه به مساحت 100.48  -11

.مترمربع می باشد که حالیه به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
با توجه به احداث سه باب مغازه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و همچنین با  -12

توجه به احداث 5 واحد مسکونی باالي  180 مترمربع نیاز به تامین 10 واحد پارکینگ 
مسکونی می باشد که حالیه با توجه به احداث سایبان تنها 5 واحد پارکینگ مسکونی تامین 
گردیده است که در صورت تایید سایبان و ابقاء آن توسط اعضاء محترم کمسیون ماده صد ، 
5 واحد کسري پارکینگ مسکونی و در صورت عدم ابقاء ، 10 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
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.تعلق می گیرد
.تعریف شده است S211 کاربري زمین در طرح تفصیلی جدید بصورت

الزم به ذکر است که با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/31356 مورخ 
1398/08/12 وتحت عنوان : با فرض اعاده تجاري همکف به وضعیت پروانه ساختمانی صادره 

.، وضعیت کسري پارکینگ بررسی و جهت اخذ تصمیم به کمیسیون اعالم گردد
با توجه به بررسی نقشه هاي اجرائی معماري  در صورت اعاده تجاري به وضعیت پروانه 

. ساختمانی صادره ، دو واحد پارکینگ مسکونی  دیگر نیز اضافه می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقه اول الی چهارم ، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 1,254,761,400(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  
هفتصد و  شصت و  یک هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 127.34  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/26 1/98/29761 بدوي بلواراستاد 
معین - 

خیابان 171 
 فرعی

1-1-10124-1224-1-0-0 231
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/19 مورخ 1397/04/16 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی( انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 710.73 مترمربع صادر شده که 
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 26.80 مترمربع که از این مقدار به مساحت 4.49 مترمربع  -1
.بصورت توسعه سایبان می باشد

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.31 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.31 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.31 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.31 مترمربع-5
. اضافه بناي زیر شیروانی به مساحت 11.30 مترمربع-6

 کسري پارکینگ ندارد

.فضاي باز و فضاي سبز رعایت می گردد
.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالفی مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

231
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با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1357) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 1157مورخ 98/1/8 به مبلغ 870/000 ریال اعالم گردید و مصون از 

اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
مساحت 12/16 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده 
حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 174,000(یکصد و  هفتاد و  چهار هزار )  ریال جریمه 

در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 12.16  0
 

55000  , 1357 احداث بناي بدون مجوز 1398/03/11 1/98/29772 بدوي خ شهیید 
نوروزي - 

کوچه 
هشتم

1-1-10656-5-1-0-0 231
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا و تایید استحکام و اصول بهداشتی 
بنا به موجب نظریه شماره 186229 مورخ 97/9/27 کارشناس رسمی دادگستري و 

تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 79/15 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 435,325(چهارصد و  سی و  پنج هزار و  سیصد و  بیست و  پنج)  ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 79.15  0.1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/11 1/98/29772 بدوي خ شهیید 
نوروزي - 

کوچه 
هشتم

1-1-10656-5-1-0-0 231
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه مسکونی ویالیی مشتمل بر یک باب 
مغازه برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح عرصه 159.23 متر مربع که داراي اعیان 

مسکونی فاقد مجوز به سطح 79.15 متر مربع (در حد تراکم ) و مغازه فاقد مجوز به سطح 
12.16 مترمربع می باشد. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 
1357 می باشد.  برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/07/09 به سطح 10.8 مترمربع از حد 
شمال در تعریض خیابان 20 متري می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد 

.مورخ 1397/07/19 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص راي صادره از این کمیسیون بشماره 27788/97/1 مورخ 97/12/25 ،با 

توجه به نامه شماره 11841 مورخ 98/01/31 شهرداري منطقه یک،سال وقوع تخلف در 
سیستم باشتباه (1393) وارد گردیده که بر مبنی آن مورد حکم جریمه با ارزش 

معامالتی (3100000 ریال)واقع شده است درحالیکه سال صحیح وقوع تخلف( 1390 و 
ارزش معامالتی مربوط به آن سال 1200000ریال) می باشد لذا این کمیسیون با اصالح 

سال وقوع تخلف از 1393 به  1390 و اصالح ضریب(K) ،راي صادره را با اعمال ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی و همچنین اصالح کل مبلغ جریمه از 2872584000 ریال به 

1,111,968,000(یک میلیارد و  یکصد و  یازده میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار 
)  ریال اصالح می نماید.بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع 

است.

جریمه 308.88  3
 

1200000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1398/03/19 1/98/29783 اصالح
ي 

بدوي

بلوار  
دیلمان  

همت

1-1-10280-808-1-0-0 23
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره  202 مورخ 88/02/09 
بصورت دو طبقه روي پیلوت بازیربناي 224.70مترمربع بصورت ماده واحده مسکونی در 

...کاربري فرهنگی صادرگردیده است ... عملیات ساختمانی باتمام رسیده  است
حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه 

:.مازاد برتراکم و خارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح52.02 مترمربع -1

افزایش درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 52.02 مترمربع که جمعآ بسطح 104.04مترمربع-2
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 126.92 مترمربع-3

احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 16.03مترمربع (که ازاین مقدار11.03 مترمربع جهت -4
عوارض درآمدي مازادبر سطح مجازانباري درزیرشیروانی )

 احداث راه پله به بام بسطح 8.47 مترمربع-5
..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-6

..مشمول نما ومنظر نمیگردد-7
کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 0/92 مترمربع-8

کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 0/24 مترمربع -9
جمعا بسطح 0/48 مترمربع

الزم بذکراست سال وقوع 1390 ساخت بنا که براساس نامه نظام مهندسی بشماره 13900131 
مورخ1390/10/15 که با توجه به برداشت مهندس نقشه بردار از ساختمان احداثی جهت 

تفکیک که توسط مالک ار سازمان ذیصالح درخواست داشته و نقشه هاي تفکیکی ممهور به 
..مهر نظام مهندسی و مهندس نقشه بردار به پیوست  بوده مورد تائید میباشد

/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

23
20

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث اسانسور به 
مساحت 26.42 متر مربع ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با 

جریمه به مبلغ 81,902,000(هشتاد و  یک میلیون و  نهصد و  دو هزار ) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 26.42  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/07 1/98/29784 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10496-36-1-1-0 23
21

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه اپارتمان مسکونی واقع در طبقه 
اول  داراي پروانه ساختمانی به شماره 259 مورخ 81/05/23 و پایانکار شماره 3855 مورخ 

. 83/03/10 میباشد
طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت مشاعی به یک باب 
مغازه برابر نقشه برداري ارائه شده بسطح 22.20 مترمربع  ( مشاور امالك گیالنه ) و احداث 
سایبان فلزي بسطح 12.03 مترمربع جهت تامین پارکینگ نموده وهمچنین مالکین مشاع 
اقدام به احداث بدون مجوز آسانسور براي کل طبقات کال بسطح 26.42 مترمربع نموده اند 
که فاقد سوابق می باشند یک باب کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد .   مراتب جهت 

 .دستورتقدیم میگردد
حال طی بررسی بعمل آمده و برابر راي بدوي و تجدید نظر  کمیسیون ماده صد از بابت 

احداث سایبان و مغازه محکوم به تخریب بنا و از بابت احداث  آسانسورمحکوم به پرداخت 
. جریمه گردیده اند که طی بازدید مجدد  تاکنون راي اجرا نشده است

الزم به توضیح است که برابر نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد که در شهرداري منطقه یک 
بشماره صفحه 148 اسکن شده ، از بابت مغازه طبق جلسه مورخ 84/10/18 کمیسیون 

تجدید نظر به مبلغ 44000000ریال جریمه شده است لیکن راي مذکور در پرونده مشاهده 
. نشده است

طبق اظهارنظر واحد جلوگیري از تخلفات از بابت مغازه مذکور بسطح 21 مترمربع داراي 
سوابق بوده که در وضع موجود 1.20مترمربع اضافه بناي یکدست ساز دارند . مراتب جهت هر 

.گونه دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد

23
21

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 

آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,058,062,500(یک میلیارد و  پنجاه و  هشت میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد..الزم بذکراست براي تخلف مذکورراي شماره 29205 مورخ 

1397.12.21  سهوا بصورت تجدیدنظر صادر گردیده که بدینوسیله  به بدوي اصالح  و 
صادر می گردد.

جریمه 128.25  2.5
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 1/98/29786 اصالح
ي 

بدوي

بلوار معلم  
خ 25 متري 

شهید 
حسین 
آرمیده 
روبروي 

ساختمان 
 آریا

1-2-10054-154-1-0-0 23
22

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ مسکونی و چهار قطعه پارکینگ تجاري،حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 825,000,000(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر می 

گردد.الزم بذکراست براي تخلف مذکورراي شماره 29205 مورخ 1397.12.21  سهوا 
بصورت تجدیدنظر صادر گردیده که بدینوسیله  به بدوي اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/20 1/98/29786 اصالح
ي 

بدوي

بلوار معلم  
خ 25 متري 

شهید 
حسین 
آرمیده 
روبروي 

ساختمان 
 آریا

1-2-10054-154-1-0-0 23
22

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,458,000(سه میلیون و  چهارصد و  
پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.الزم بذکراست براي تخلف 

مذکورراي شماره 29205 مورخ 1397.12.21  سهوا بصورت تجدیدنظر صادر گردیده 
که بدینوسیله  به بدوي اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 9.88  0.5
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3300000  , 1397 افزایش تعداد واحد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در توسعه تجاري،تبدیل 
مسکونی طبقه اول به تجاري و افزایش واحد تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به 
موجب نظریه شماره 250251 مورخ 97/12/21 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 60.196.575.000 ریال تعیین و براورد نموده است 
که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 12,039,315,000(دوازده میلیارد 

و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  پانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. .الزم 
بذکراست براي تخلفات مذکورراي شماره 29205 مورخ 1397.12.21  سهوا بصورت 

تجدیدنظر صادر گردیده که بدینوسیله  به بدوي اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 291.11  0
 

3300000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/191مورخ 96/12/05 
بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي یکواحد تجاري در یک واحد مسکونی با زیربناي 366/20 

: مترمربع  صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
اضافه بنا درهمکف به سطح 1/81 مترمربع -1
توسعه بناي تجاري به سطح 2/90 مترمربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4/59 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3/06 مترمربع-4

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 44/54 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 44/54 مترمربع-6

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم و سوم به سطح 6 مترمربع  -7
 (هر طبقه 3 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4/88 مترمربع -8
.با توجه به افزایش متراژ واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد-9

تبدیل اسکلت بتنی به فلزي-10
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/02/29 و پرونده مختومه میباشند

******************************
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 29/84 متر مربع -1

 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 47/30 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-2
 افزایش تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به پنج واحد-3

توسعه بنا در نیم طبقه بمساحت 29/84 متر مربع-4
تبدیل بناي مسکونی به تجاري (بالکن ) بمساحت 124/66 متر مربع در نیم طبقه-5

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم بمساحت 59/68 متر مربع (هر طبقه 29/84 متر مربع)-6
احداث انباري (2 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 9/88 متر مربع-7

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/21 متر مربع و نیم طبقه -8
1/40 متر مربع و طبقات 3.2 بمساحت 6/68 متر مربع (هر طبقه 3/34 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به 2 واحد-9
تعداد 7 واحد پارکینگ (5 واحد تجاري و 2 واحد مسکونی) مورد نیاز بوده که با توجه به 

سوابق پرداخت 2 واحد کسري پارکینگ (یکواحد تجاري و یکواحد مسکونی) در زمان پروانه 
 و کمیسیون

.تعداد 5 واحد کسري پارکینگ (4 واحد تجاري و یکواحد مسکونی) دارند

23
22

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.ضمناv پروانه صادره فاقد آسانسور بوده که وضع موجود آسانسور اجرا گردیده است
با توجه به سطح اشغال موجود بمساحت 40 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند 

.همچنین فضاي سبز تأمین نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده  ********

است.(بروزرسانی)
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/11 1/98/29788 بدوي علی آباد   
بوستان

1-2-10214-1-1-0-0 23
23

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  مورخ معادل 240,000,000(دویست و  چهل میلیون ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 12.95 1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 66 مورخ 1382/02/02 و گواهی 
پایانکار بشماره 44926 مورخ 1384/12/18 بصورت ساختمان 3 طبقه بر روي  یکواحد 

تجاري فاقد بالکن در 6 واحد مسکونی با زیربناي 558/5 متر مربع صادر گردیده
توضیح اینکه پس از اخد پایانکار بابت تبدیل انباري به تجاري بمساحت 15/10 متر مربع 

.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/10/15 میباشند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل پارکینگ (قطعه 14 تفکیکی) 

.به یکواحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 12/95 متر مربع با قدمت سال 91 نموده اند
.بابت تبدیل مذکور یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند

 1/80 *1 vواحد تجاري مذکور با فعالیت تابلو سازي و داراي تابلو روان به ابعاد حدودا vضمنا
.متر میباشند

الزم به ذکر است که واحد تجاري حد جنوب با فعالیت فروش لوازم آشپزخانه و داراي تابلو 
به ابعاد حدوداv 0/5* 5/5 متر و با توجه به بسته بودن درب واحد تجاري دوم از حد جنوب 

.نوع فعالیت آن مشخص نبوده و فاقد تابلو میباشند
.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون را دارند

و عقب نشینی قابل مالحظه در زمان پروانه (حدوداS122  v همچنین با توجه به کاربري عرصه 
.49 متر مربع) و دسترسی از 3 طرف به معبر تقاضاي مساعدت را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

23
23

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 990,000,000(نهصد و  نود میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 150  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/10 1/98/29789 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن 

روبروي 
188 

1-1-10144-12-1-0-0 23
24

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  23-100-97مورخ 97.12.27معادل 
15,562,560,000(پانزده میلیارد و  پانصد و  شصت و  دو میلیون و  پانصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 260.61  0
 

3300000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/299 
مورخ 96/12/28 به صورت دو باب مغازه در همکف به سطح 107.49 و راهرو و پارکینگ به 

سطح 26.27 مترمربع میباشد، از باب موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 
:ساختمانی و پرونده مختومه می باشد

توسعه تجاري درهمکف به سطح 112.86 مترمربع  (به صورت 100 درصد سطح اشغال با  -1
 رعایت درز انقطاع)

احداث بالکن تجاري به سطح 147.75 مترمربع-2
با توجه به مساحت واحدهاي تجاري و بالکن ها و تبدیل 2 به 6 باب تجاري، داراي 6 واحد -3

.کسري پارکینگ تجاري میباشد
تغییر اسکلت سازه از بتنی به فلزي

حالیه با توجه به بررسی صورت گرفته از آراي صادره و گزارش کارشناسی رسمی دادگستري 
مشخص گردید از بابت تبدیل 2 باب مغازه به 6 باب فاقد راي میباشد. که بر این اساس فرم 

.تحلیل جریمه الیحه تنظیم گردیده است
 .مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

23
24

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره  
100377مورخ 98.01.18معادل 693,600,000(ششصد و  نود و  سه میلیون و  ششصد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 28.9  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/11 1/98/29790 بدوي فلکه جهاد  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10446-3-1-0-0 23
25

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ117,864,000(یکصد و  هفده 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 49.11  2
 

1200000  , 1389
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 132 مورخ 88/4/28 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 224/85 متر مربع صادر گردیده که 

عملیات اجرایی به اتمام رسیده و قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 40/15 متر مربع 
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1389/07/09 و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 
100793 مورخ 139/09/13 دریافت نموده اند همچنین بابت احداث کنسول در طبقات دوم و 
سوم بمساحت 8/10 متر مربع و افزایش ارتفاع پیلوت از 2/40 به 3/70 متر و افزایش بنا در 
طبقات اول تا سوم بمساحت 126/75 متر مربع داراي رأي تجدید نظر مورخ 1390/05/30 

.میباشند
:حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مجدداv داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 10/12 متر مربع-1
تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 28/90 متر مربع با قدمت -2

سال 97
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بمساحت 10/12 متر مربع-3

اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم و سوم بمساحت 20/16 متر مربع (هر طبقه 10/08 متر -4
مربع)

توضیح اینکه داراي 3 واحد انباري در زیر راه پله همکف بمساحت 8/71 متر مربع میباشند 
که مالک مدعی میباشد قدمت آن مربوط به سال 89 بوده ولی در گزارشات قبلی به آن 

.اشاره اي نگردیده است

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

23
25

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي هادي علیزاده و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 24.47 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.53 مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم و سوم هر 
یک به مساحت 20.34 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در 

طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 4.5 مترمربع، اضافه بنا در راه پله به بام به 
مساحت 1.45 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  235,224,000
(دویست و  سی و  پنج میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 90.63  2
 

1320000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/18 1/98/29848 بدوي گلسار-  
پشت 

کاکتوس 
روبروي 
 توحید6

1-1-10090-1-1-0-0 23
26

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 27,522,000(بیست و  هفت میلیون 

و  پانصد و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.7  0.5
 

1320000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 13.96 مترمربع، به 
منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 230549-97.11.2 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1،047،000،000 ریال، 

به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 209,400,000(دویست و  نه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید

جریمه 13.96  0
 

1320000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

در خصوص احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به مساحت 103.84 مترمربع به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 411,206,400(چهارصد و  یازده میلیون و  دویست و  شش 
هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.84  3
 

1320000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی و در مرحله بهره برداري داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 261 مورخ 88/09/05 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 

بازیربناي 351.80 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي 
:مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 24.47 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.96 مترمربع  -1
.تبدیل پیلوت به یک باب مغازه و 5.61 مترمربع سرویس بهداشتی جداساز میباشد

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.53 مترمربع  ( که از این مقدار 7.24 مترمربع تراس -2
غیر مسقف میباشد)

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 20.34 مترمربع  ( که از این مقدار 8.04 مترمربع کنسول -3
غیر مجاز رو به شارع میباشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 20.34 مترمربع  ( که از این مقدار 8.04 مترمربع کنسول -4
غیر مجاز رو به شارع میباشد)

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 4.5  -5
مترمربع (هر طبقه 1.5 مترمربع)

احداث طبقه مازاد به سطح 103.84 مترمربع ( که از این مقدار 8.04 مترمربع کنسول غیر  -6
مجاز رو به شارع میباشد)

اضافه بنا درراه پله به بام به سطح 1.45مترمربع -7
حذف تشویقی آسانسور به سطح 7.40 مترمربع با توجه به افزایش طبقات از 3 به 8-4

مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه به سطح 34.30 مترمربع که جزء تخلفات ساختمانی -9
.محسوب میشود

تغییر اسکلت سازه از بتنی به فلزي
افزایش واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی که با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه رعایت 

.پارکینگ میگردد
مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-245406 مورخ 97/12/15 

درخصوص اصالح سال وقوع احداث کنسول جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

23
26

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی براي 

توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,226,611,200(چهار میلیارد و  
دویست و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 314.48  4
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/05/08 1/98/29849 تجدید 
نظر

معلم   
اصالت

1-2-10053-28-1-0-0 23
27

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات به پرداخت جریمه به مبلغ 

12,575,304,000(دوازده میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  چهار 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1247.55  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 

مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري  پارکینگ  ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,688,000,000(دو 
میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 400  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 197 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 5 طبقه بر روي 4 واحد تجاري بهمراه بالکن در 9 واحد 

مسکونی بانضمام زیرزمین با زیربناي 1837/12 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد که قبالv بابت اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 37/65 

.متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/11/28 میباشند
: همچنین داراي سوابق گزارش بصورت

((1-کاهش بنا در زیرزمین نسبت به سوابق بمساحت 4/01 متر مربع
اضافه بنا در همکف بمساحت 83/52 متر مربع-2

 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 78/2 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-3
توسعه بالکن بمساحت 236/28 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 829/24 متر مربع (هر طبقه 207/31 متر مربع)-5
 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 315/63 متر مربع-6

توسعه راه پله به بام بمیزان 7/58 متر مربع-7
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 3/24 متر مربع -همکف -8

 بمساحت 8/34 متر مربع
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 18 واحد-9

تعداد 8 واحد کسري پارکینگ تجاري و 8 واحد کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به -10
پرداخت 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه)

ضمنا شیب رمپ 33% میباشد که در زمان پایانکار و پایان عملیات اجرایی قابلیت بررسی 
.مجدد را دارند

حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به تصمیم کمیسیون درخواست 
.بررسی کسري پارکینگ با فرض اعاده واحد هاي مسکونی به وضع سابق را دارند

توضیح اینکه با فرض اعاده واحد هاي مسکونی از 18 واحد به 9 واحد تعداد 6 واحد کسري 
پارکینگ خواهند داشت.(به ازاي هر واحد 2 پارکینگ مورد نیاز بوده (واحد هاي مسکونی 

بیش از 180 متر مربع))
(وضع موجود 3 جفت پارکینگ براي 3 واحد مسکونی و مابقی واحد ها (6 واحد) هر کدام 

بصورت یک پارکینگ بدون تزاحم)))
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

************
بابت موارد 1 تا 10 داراي رأي تجدید نظر کمیسیون بشماره 1/98/29849 مورخ 

.1398/05/08 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

23
27

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد.(بروزرسانی)

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت خانم عفت معصومی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي  و عدم احراز ضرورت قلع بنا، , ولحاظ 
قدمت بنا (سال1360)بابت بناي داخل تراکم به مساحت 69 مترمربع(به کسر50 

مترمربع که بلحاظ قدمت بالمانع میباشد) در خصوص مابقی متراژ19مترمربع  به 
استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 

ارزش معامالتی به مبلغ 152,000(یکصد و  پنجاه و  دو هزار )ریال محکوم و اعالم می 
دارد. 

جریمه 69  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/18 1/98/29850 بدوي سعدي 10  
متري 

داریوش 
مرادي

1-2-10346-57-1-0-0 23
28

بابت خارج از تراکم به مساحت 38 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,560,000

(چهار میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38  1.5
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی برابر سند ارائه شده به سطح  
عرصه 131.26 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 107 مترمربع ( 69 
مترمربع در حد تراکم و به سطح 38 مترمربع خارج تراکم ) با اسکلت آجري و قدمت سال 

1360 ( با توجه به فیش برق پیوستی ) مجوزي ارائه نگردید. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 
1397/12/08 به سطح 5.80 مترمربع از حد جنوب در تعریض بن بست 6 متري می باشد. 

مراتب جهت پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد 26483 مورخ 1397/10/15 و صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نگردید و به منظور تعیین ارزش 
سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 

کارشناسی به شماره ش ر-23856-98/02/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 15،544،310،000ریال و ابالغ نظریه مذکور به 

مالک و شهرداري و عدم اعتراض طرفین، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون 
شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,108,862,000
(سه میلیارد و  یکصد و  هشت میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 185.19  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/25 1/98/29903 بدوي میدان  
جهاد جنب 
  چشم انداز

1-2-10447-68-1-0-0 23
29

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ مسکونی و چهار واحد کسري پارکینگ تجاري 
به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,176,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش میلیون )  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 175  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/25 1/98/29903 بدوي میدان  
جهاد جنب 
  چشم انداز

1-2-10447-68-1-0-0 23
29

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان  احداثی  داراي پروانه تجاري - 
مسکونی (نوار تجاري) 5 طبقه بروي پیلوت 96-91/3/31با  زیر بناي 924/13 مترمربع که در 

مرحله آجرچینی داراي سوابق گزارش تخلف و صدور آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون 
ماده صد (در خصوص توسعه بالکن اعاده به مسکونی و مابقی تخلفات راي به جریمه ) می 
باشد .حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به تغییرات بوجود آمده و برابر 
: نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پیشین بشرح ذیل می باشد

 حذف زیرزمین و طبقه 5 بر خالف مفاد پروانه صادره -
درخصوص اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و راه پله تا بام داراي راي جریمه می  -

. باشد
راه پله پشت بالکن در محاسبات زمان صدور پروانه بسطح 18.85 مترمربع لحاظ نشده  -

(جهت اخذ عوارض درآمدي)
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت و انباري  بسطح 72.77 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري بسطح 112.42مترمربع -
با توجه به راي جریمه براي سه باب کسري پارکینگ مسکونی ، حال تعداد 3 باب کسري  -

پارکینگ جدید براي 8 واحد  مسکونی و تعداد 4 باب کسري پارکینگ  براي  یک واحد 
تجاري  دارد .  (7 باب کسري پارکینگ جدید)

./ تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت شرکت تعاونی فرهنگی 

فرهیختگان گیل و دیلم  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح تبدیل غیرمجاز به مساحت 
25مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 14,850,000(چهارده 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار )  ریال محکوم می گردد.

جریمه 25  2
 

297000  , 1380 تبدیل غیر مجاز 1398/03/25 1/98/29906 بدوي فالحتی 10  
متري 

مدرسه 
غیرانتفایی 
فرهیختگان 
گیل ودیلم

1-2-10346-3-1-0-0 23
30

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe جهت مکا ن تعرفه  شده  پروانه  ساختمانی آموزشی  (دبیرستان ) به شماره 259 مورخ 
1375/07/18 و اصالح پروانه با زیربناي 676.80متر مربع و گواهی پایانکار بشماره 7216 

مورخ 1377/05/08 بصورت  2.5 طبقه  با زیربناي 676.8 متر مربع صادر گردیده در پایانکار 
صادره  همکف بصورت پارکینگ و آموزشی می باشد که با توجه به نقشه هاي موجود در 

پرونده فنی  مالک  بعد از پایانکار بدون مجوز بخشی از پیلوت بسطح حدود 10.19 متر مربع  
و همچنین فضاي راه پله بسطح حدود  14.81 متر مربع را  به اتاق پذیرش مدرسه غیر 

انتفاعی پیشگامان در مجموع بسطح حدود 25 متر مربع  تبدیل نموده است به استناد خط 
پروژه شماره 13 مورخ 1398/02/30  فاقد عقب نشینی می باشد درخواست پاسخ استعالم 

.دفترخانه را دارند  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

23
30

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف  طبقات و  تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,936,771,200(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  شش 
میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 192.14  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/04/02 1/98/29910 بدوي گلسار - خ 
170

1-1-10420-23-1-0-0 23
31

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/257 
مورخ 1396/12/27با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم  بصورت  پنج طبقه روي پیلوت 
بانضمام زیر زمین و انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 1252.98متر مربع در پنج  واحد 

مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري  است  بام تهرانی اجرا شده 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 1.37 متر مربع-1

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 14متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم  بسطح حدود  55.08  متر مربع (هر طبقه 13.77 متر  -3

 مربع )
اضافه بنا در طبقه  پنجم بسطح حدود  92.94 متر مربع که از این مقدار 78.94متر مربع   -4

 بدلیل عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در بام تهرانی بسطح حدود  3.92 متر مربع-5

با توجه به ایستگاه آسانسور در طبقه بام تهرانی اضافه بنا بصورت احداث راه پله و اتاقک -6
آسانسور(خر پشته ) بسطح 16.08 متر مربع

اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 14.04 -7
 (متر مربع در طبقات  (2.18+3.14*5

 فضاي سبز اجرا ننمودند کسري  فضاي باز ندارند -8
رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

.تقدیم می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 782,027,600(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  
بیست و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 131.92  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/29914 بدوي بلوار رجائی  
 رمضانی

1-2-10103-46-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/406مورخ 
96/12/28 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل  4واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  722.93 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، عملیات 

ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات می باشد و با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 5.17 مترمربع -
 احداث سایبان متصل به کنسول با مصالح غیر همگن فلزي بسطح 10.39مترمربع -

 احداث بارانداز فلزي جهت تامین یک پارکینگ بسطح 14.02 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 1.01 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح  2.94 مترمربع ( هر طبقه  1.47مترمربع )که  -
 .از این مقدار بسطح 0.46 مترمربع در هر طبقه عدم رعایت پخ دو گذر می باشد

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 48.36 مترمربع که از این مقدار بسطح 0.46 مترمربع عدم  -
 . رعایت پخ دو گذر می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 7.99 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 17.04مترمربع (هر طبقه 4.26 مترمربع )

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.42 مترمربع -
در صورت ابقاي سایبان رعایت پارکینگ می گردد و در صورت عدم ابقاي آن و تغییر  -

. جانمایی پارکینگ ها یک باب کسري پارکینگ خواهد داشت
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
**********************

 . از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشند
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري و رو به اتمام است  و تقاضاي 

صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي صفر امام دوست مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح عدم رعایت جانمایی در همکف و طبقات هر طبقه به 

مساحت 80مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب2.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
3,024,000,000(سه میلیارد و  بیست و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 400  2.25
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1398/04/15 1/98/29928 بدوي سعدي   
ممتاز (بن 

بست)

1-2-10315-75-1-0-0 23
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 349 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 1036.1مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1395/08/18 مبنی بر پرداخت جریمه 
:نقدي می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 16.53مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 66.99 مترمربع ( هر طبقه 22.33 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 34.63 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12.3  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.49 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

20.08 متر مربع ( هر طبقه 5.02 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 25.96 متر مربع ( تبصره 7) -
****************************************************

:مجدداً از بابت تخلفات جدید به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 0.77 مترمربع ( به صورت احداث سایبان جهت تامین  -

پارکینگ )
 افزایش تعداد واحد از 7 به 8 -

توسعه زیر شیروانی به سطح 1.65 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.05 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
پارکینگهاي 3 و 6 در تزاحم بوده و با توجه به احداث یک عدد درب پارکینگی مازاد ،  -

.داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 18915 مورخ  97/10/15 مبنی بر پرداخت 

.جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

***********
الزم به توضیح است پالك فوق به دلیل شکل هندسی خاص تغییر جانمایی ملک مجموعاً به 
متراژ 370 مترمربع داراي تخلف بوده که از این متراژ به سطح 120 مترمربع ناشی از اضافه 
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بناي مازاد تراکم بوده و داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد و مابقی متراژ به 
سطح 250 مترمربع ( هر طبقه 50 مترمربع ) ناشی از تخلف جانمایی می باشد .مراتب جهت 

.ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 518,179,200(پانصد و  هجده میلیون و  یکصد و  
هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.11  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/05/08 1/98/29930 بدوي سعدي ك 
فالحتی ك 

 نسیم

1-2-10326-27-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/39 مورخ 97/04/27 و اصالح پروانه به شماره 334331 مورخ 
97/06/11 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 6 واحد 

مسکونی و بازیربناي 952.89 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 9.21 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.14 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 54.99 مترمربع (هر طبقه 18.33 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 9.72  -4

مترمربع (هر طبقه 3.24 مترمربع)
به سطح 2.05 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -5

زیرشیروانی دارد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 6.97 مترمربع

.فضاي باز مورد نیاز تامین گردیده و به سطح 22.91 مترمربع کسري فضاي سبز دارد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

کوچه حد جنوب به طور کامل تعریض نگردیده و بررسی بهره برداري از درب هاي پارکینگ 
. متصل به آن پس از اتمام عملیات ساختمانی مقدور میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

----------------------

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

23
34

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم آمنه ولی زاده مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 1.22 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 0.76مترمربع،اضافه بنا در طبقه پنجم 
بمساحت 25.87مترمربع ، انباري بیش از 5مترمربع بمساحت 9.97 مترمربع و کاهش 

سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 4.38 مترمربع و در 
طبقات هر یک به مساحت 2.08 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 276,595,200(دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  پانصد و  نود و  پنج هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 54.88  1.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1398/04/01 1/98/29931 بدوي بلوار قلی  
پور - فلکه 

جهاد 
زمینهاي 
 بهزیستی

1-2-10458-13-1-0-0 23
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 379 مورخ 1393/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی با 

زیر بناي کل 1503.03 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 1.22 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.04 مترمربع ( هر طبقه 0.76 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 25.87 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 25.11  -
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

کاهش زیر شیروانی به سطح 4.28 مترمربع که با توجه به احداث انباري بیش از 5 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم به سطح 9.97 مترمربع می باشد

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 4.38 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 10.4 متر مربع ( هر طبقه 2.08 

متر مربع )
.رعایت پارکینگ گردیده است

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد
.ضمناً راه پله و آسانسور طبقه 7 ( بام ) به سطح 26.8 مترمربع در اجرا حذف گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

2.25برابر ارزش معامالتی براي همکف و طبقات ا و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 1,071,705,600(یک میلیارد و  هفتاد و  یک میلیون و  

هفتصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 141.76  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/02 1/98/29932 بدوي بلوار  
انصاري 

استاد معین 
بن بست 

جامی

1-1-10235-13-1-0-0 23
36

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/5 مورخ 1397/03/31 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.509/89 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 28/49 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 105/12 متر مربع (هر طبقه 35/04 متر مربع)-2

 توسعه زیرشیروانی بمساحت 3/20 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 4/95 متر مربع (هر طبقه -4

1/65 متر مربع)
بمساحت 13/45 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -5

.نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

******* 
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمد مهدي حیدري نسبت به راي صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و 

توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ 
و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض  راي بدوي در خصوص اضافه بناي همکف 
وطبقات هرطبقه بمساحت 31.45 مترمربع  تائید و استوار میگردد.

جریمه 157.25  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/26 1/98/29944 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
وحدت 

گلستان 1
و3

1-1-10298-3-1-0-0 23
37

با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ، در خصوص کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت7.18 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم 

هر یک به مساحت 7.68 مترمربع  با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  3 به 2.5 برابر 
ارزش به مبلغ  318,360,000(سیصد و  هجده میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 37.9  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/67 مورخ 1397/05/07به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 752.25 مترمربع صادر گردیده است.  الزم به توضیح است از بابت 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 31.45 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 125.8 مترمربع ( هر طبقه 31.45 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 7.18 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 30.72 متر مربع ( هر طبقه 

7.68 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 17.25 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

 .مورخ 1398/04/26مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

*
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

23
37

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 2,477,390,400(دو میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  هفت 
میلیون و  سیصد و  نود هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 246.18  3
 

3360000  , 1393
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/25 1/98/29950 تجدید 
نظر

گلسار  
  خ171

1-1-10124-93-1-0-0 23
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون )  ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/25 1/98/29950 تجدید 
نظر

گلسار  
  خ171

1-1-10124-93-1-0-0 23
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 503 مورخ 92/12/28 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بانضمام 
زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1176/33 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد 

.نازك کاري میباشد
توضیح اینکه قبالv از بابت افزایش بنا در همکف بمساحت  47 متر مربع همچنین استفاده از 

سقف تراکم اعطایی بمساحت 161/55 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 
1394/01/25 و بابت اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 46/12 متر مربع و بناي مازاد بر تراکم 
در طبقات 5.4.3.2 و زیرشیروانی بمساحت 306/21 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید 

نظر مورخ 1395/03/25 (بابت اضافه بنا در طبقه اول مبنی بر جریمه و بابت باقی موارد مقرر 
شد که بصورت بدوي اصالحی به کمیسیون ارسال گردد)

: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی داراي مغایرت نسبت به سوابق بصورت
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 2/04 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 2/91 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 49/03 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 55/48 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 54/57 متر مربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 79/91 متر مربع (از این مقدار بمیزان 23/60 متر مربع -6

مربوط به عدم رعایت 2 متري عقب سازي)
 حذف انباري در زیرشیروانی-7

 کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/67 متر مربع-8
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/57 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -9

مربع
 تعداد 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی-10

بمساحت 17/42 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -11
.نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

23
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 

مبلغ 477,388,800(چهارصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هشت 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 94.72  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/25 1/98/29951 تجدید 
نظر

کوي  
فالحتی 
زمینهاي 
آزادگان 
کوچه 

  هیجده

1-2-10340-51-1-0-0 23
39

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/17 مورخ  97/4/14 با زیر بناي کل  587.95 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت 
:و در حال سربندي می باشد.  به استناد نقشه  معماري داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 14.73 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ )

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 44.19 مترمربع ( هر  -2
طبقه 14.73 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 8.95 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

26.85 مترمربع ( هر طبقه 8.95 متر مربع )
.زیر شیروانی بسطح 3.09 متر مربع کاهش یافته است -4

.رعایت فضاي باز می گردد. فضاي سبز رعایت نگردیده است -5
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,187,356,800(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  پنجاه و  
شش هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 176.69  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/25 1/98/29952 تجدید 
نظر

انتهاي علی  
آباد کوي 

احمدیان بن 
بست 4
متري

1-2-10152-39-1-0-0 23
40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/253 مورخ 1397/08/26 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 839.75 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه سوم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 34.91 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 141.78 مترمربع ( هر طبقه 47.26 مترمربع  -

(
.رعایت پارکینگ گردیده است

به سطح 21.89 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 
.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

23
40

در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات، با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به 
اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه 

نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 
گردد.

جریمه 108.09  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/29954 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 
 بوستان 15

1-1-10486-5-1-0-0 23
41

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/139مورخ 
97/06/11به صورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی  شامل  3 واحد مسکونی کالً 

با زیر بناي 431.30 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 23.38 مترمربع -

احداث یک باب مغازه در پیلوت بسطح 20.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 70.14 مترمربع ( هر طبقه 23.38 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.56 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 11.01مترمربع

. با توجه به احداث مغازه یک باب کسري پارکینگ تجاري دارند -
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.60 مترمربع -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

23
41

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذًا راي 

بدوي عینا تائید و استوار می گردد.

جریمه 93.91  0.1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/26 1/98/29957 تجدید 
نظر

گلسار 
پستک  21

1-1-10182-12-1-0-0 23
42

در خصوص اعتراض آقاي ابوالقاسم اکبري نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت بناي مازاد برتراکم مجاز به مساحت 38.78 مترمربع، ضمن نقض 

راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 
مبلغ  31,024,000(سی و  یک میلیون و  بیست و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 38.78  1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت عرصه 130.40 می باشد. مساحت عرصه برابر نقشه برداري ارائه شده 

129.81 مترمربع میباشد.از بابت احداث خانه دوبلکسی با قدمت سال 72 بالمانعی ارائه 
.نگردیده است

:برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل میباشد
احداث بنا در همکف به سطح 94.39 مترمربع (که از این مقدار به سطح 70.43 مترمربع در -

حد تراکم و 23.96 مترمربع خارج تراکم پایه میباشد)
احداث بنا در طبقه اول به سطح 38.30 مترمربع (که از این مقدار به سطح 23.48 مترمربع -

در حد تراکم و 14.82 مترمربع خارج تراکم پایه میباشد)
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/11/06 به سطح 12.42 مترمربع از وضع موجود در 
.تعریض معبر 8 متري واقع گردیده است

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/27146 مورخ 97/11/23 مبنی 
.بر ارائه استحکام بنا جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

23
42

در خصوص اعتراض آقاي سید ساعد هاشمی نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف بمساحت 15.58 مترمربع و طبقات اول 

الی سوم هر یک به مساحت 18.26مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید در هر طبقه  به مساحت 0.47 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از 

ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  368,004,700
(سیصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهار هزار و  هفتصد) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.

جریمه 71.77  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/09 1/98/29960 تجدید 
نظر

خ.سعدي  
پشت 

مجتمع 
آزادگان 

کوي 
فالحتی 
-انتهاي 
کوچه 18

1-2-10346-28-1-0-0 23
43

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت طبقه مازاد (طبقه چهارم) به مساحت 216.86 مترمربع، ضمن 

نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ  1,457,299,200(یک میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  

دویست و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 216.86  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/09 1/98/29960 تجدید 
نظر

خ.سعدي  
پشت 

مجتمع 
آزادگان 

کوي 
فالحتی 
-انتهاي 
کوچه 18

1-2-10346-28-1-0-0 23
43

 vراي بدوي در خصوص توسعه اتاقک آسانسور و 3باب انباري (در زیر شیروانی)عینا
تأیید می گردد.

جریمه 10.99  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/350مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد 
مسکونی و بازیربناي 830.25 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 

 :خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 15.58 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 54.78 مترمربع (هر طبقه 18.26 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.41  -3

مترمربع (هر طبقه 0.47 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد در 2 واحد مسکونی به سطح 216.86 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث 3 باب انباري و توسعه اتاقک آسانسور به -5
سطح 10.99 مترمربع

.کسري پارکینگ ندارد
با توجه به عدم نصب درب هاي پارکینگ تا این مرحله، رعایت ضوابط پارکینگ در هنگام 

.پایانکار برابر طرح تفصیلی الزامی میباشد
پارکینگ هاي شماره 1 و 8 در تزاحم با یکدیگر میباشند- یک واحد کسري پارکینگ جهت 

اخذ عوارض درآمدي
داراي کسري فضاي سبز به سطح تقریبی 61 مترمربع و فضاي باز به سطح 39.21 مترمربع 

.میباشد
مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور 

.میگردد
---------

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

23
43

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,826,832,000(یک میلیارد و  هشتصد و  بیست و  شش میلیون و  
هشتصد و  سی و  دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 217.48  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/25 1/98/29962 تجدید 
نظر

شهید 
بهشتی   

بهاران

1-1-10277-6-1-0-0 23
44

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/44مورخ 
97/04/28 به صورت  3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 669.20 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و با 

. تکنولوژي جدید سقف وافل اجرا شده است
:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 54.37 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 163.11 مترمربع ( هر طبقه  54.37 مترمربع  -

(
 حذف انباري در زیرشیروانی بسطح 42.68 مترمربع-

با توجه به افزایش مساحت واحد ها و ضرورت تامین پارکینگ دوبل تعداد 6 پارکینگ  -
 . براي سه واحد تامین شده است

 رعایت فضاي سبز می گردد -
 . رعایت فضاي باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

23
44

در خصوص اعتراض خانم فتانه عدالت پیشه  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از 

اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش 
معامالتی  2 به 1.75 برابر ارزش آن به مبلغ  753,698,400(هفتصد و  پنجاه و  سه 
میلیون و  ششصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 128.18  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/26 1/98/29965 تجدید 
نظر

علی اباد  
بعثت 17

1-2-10183-33-1-0-0 23
45

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/360 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 546.09 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.89 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 70.71 مترمربع ( هر طبقه 23.57 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 8.81 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 28.77 متر مربع ( هر طبقه 

9.59 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 1.5 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
ضمناً به سطح 11.41 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 15.72 مترمربع 

.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

23
45

در خصوص اعتراض آقاي مجتبی ابی زاده نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 

الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 

قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 147.69  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/26 1/98/29966 تجدید 
نظر

بلواردیلمان 
شهرك 
  امامعلی

1-1-10280-62-1-0-0 23
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/377 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  595.45 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 34.04 مترمربع ( ضمن حذف سایبان   -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 102.12مترمربع ( هر  -2

طبقه 34.04 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 2.35 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 9.18

مربع ( هر طبقه 3.06 متر مربع )
حذف انباري در  زیر شیروانی و کاهش آن بسطح 37.42 متر مربع -4

.داراي کسري فضاي باز می باشد -5
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

عملیات ساختمانی به پایان رسیده است.ضمناً یک باب انباري در زیر شیروانی احداث  ***
گردیده که در پروانه داراي 3 باب انباري در زیر شیروانی بوده است و 2 باب انباري در 

همکف احداث گردیده که بسطح 0.56 متر مربع بزرگتر از 5 متر مربع می باشد. داراي 3 
درب سواره رو بوده که مطابق ضوابط مجاز به احداث 2 درب سواره رو می باشد لذا داراي 

.یک واحد کسري پارکینگ درآمدي به دلیل تزاحم می باشد

23
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي حسین تبار مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمانساز در همکف به مساحت 9.72 مترمربع، 

و در طبقه اول  به مساحت 2.19 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 6,029,438(شش میلیون و  بیست و  نه هزار و  چهارصد و  سی و  هشت) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.91  2.25
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/09 1/98/29967 بدوي خیابان 
سعدي-کوچ

ه 
فالحتی-منا

زل 
جانبازان-ك

وچه 
ششم-پال

ك 18

1-2-10361-5-1-0-0 23
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان دو اشکوبه در دو واحد مسکونی داراي 
پروانه مسکونی به شماره 208مورخ 1377/06/16 و پایانکار بشماره 5708-1378/03/27 از 
شهرداري با زیربناي کل 229 می باشد . حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

: هاي همزمانساز و توسعه بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 9.72 مترمربع -

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بسطح 2.19 مترمربع -
احداث بالکن بسطح 6.67 مترمربع  با پیشروي به سمت حیاط خلوت که رعایت فاصله  -

 . مناسب با پالك مجاور نگردیده و اشرافیت به پالك مجاور دارد
 . در خصوص  پارکینگ با توجه به پایانکار صادره بالمانع می باشد -

. باستناد خط پروژه 13-97/12/18 فاقد عقب نشینی به معبر 10 متري است
ضمنا دو باب انباري در حیاط احداث شده بود که طی بازدید مجدد سقف آنها بر چیده شده 

. و در حال تخریب می باشد
برابر راي کمیسیون ماده صد از بابت اضافه بناي همزمانساز بسطح 11.91 مترمربع محکوم به 

پرداخت جریمه و از بابت احداث بالکن محکوم به تخریب بنا گردیده اند که طی بازدید 
مجدد مالک راسا اجراي حکم نموده است .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقه اول، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

263,016,000(دویست و  شصت و  سه میلیون و  شانزده هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 73.06  2.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/23 1/98/29970 تجدید 
نظر

بلوار نماز  
بن بست 
  پورمقدم

1-1-10062-68-1-0-0 23
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث یک طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 740,016,000(هفتصد و  چهل 
میلیون و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 171.3  3
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث انباري و کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم ، منطبق با موازین قانونی 
اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 17,625,600(هفده میلیون و  ششصد و  

بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 8.16  1.5
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه  نسقی به شماره  
427 مورخ  91/10/4 با زیر بناي کل  439.7 مترمربع در 2.5 طبقه و  در 2 واحد مسکونی 

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در  مرحله بهره برداري میباشد. ضمنا سند مالکیت 
تک بر گی اخذ گردیده است. به استناد نقشه برداري تفکیکی داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 21.63 متر مربع -1

احداث استخر بسطح 52.75 متر مربع در همکف که از این مقدار بسطح 1.08 متر مربع  -2
.خارج از 35 درصد تاسیسات می باشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 21.63 متر مربع -3
افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 29.8 متر مربع -4

احداث یک طبقه مازاد بسطح 171.3 متر مربع در طبقه سوم  که با طبقه دوم بصورت  -5
.یک واحد دوبلکسی می باشد

توسعه راه پله به بام بسطح 3.4 متر مربع-6
احداث انباري بسطح 3.12 متر مربع در بام -7

افزودن راه پله به بناي مفید در طبقه اول و دوم جمعاً بسطح 1.64 متر مربع ( هر طبقه  -8
0.82 متر مربع)

.رعایت پارکینگ می گردد

با توجه به نتایج آزمایش بتن سال وقوع تخلف 1391 می باشد. درخواست صدور گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

23
48

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

192,242,400(یکصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.46  3
 

1220000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/29977 بدوي  
گلسار-بلوار 
 گیالن 179

1-1-10131-17-1-0-0 23
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه احداث بنا  مرحله 
اول به شماره 153  مورخ 1395/12/28  و به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و به مساحت کلی 627.67 مترمربع می باشد
از بابت اضافه بنا در مرحله سفت کاري و با زارش کارشناسی زیر داراي سوابق و راي 

کمیسیون بدویم اده صد به شماره 1/96/22001 مورخ 1396/09/28 مبنی بر صدور جریمه 
.می باشد

. (( 1- اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به مساحت 16.34 مترمربع
. داخل تراکم در همکف به مساحت 143.55 مترمربع -2

. اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه اول به مساحت 16.34 مترمربع -3
. داخل تراکم در طبقه اول به مساحت 143.55 مترمربع-4

. اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه دوم  به مساحت 16.34 مترمربع -5
. داخل تراکم در طبقه دوم به مساحت 143.55 مترمربع -6

. اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه سوم  به مساحت 16.34 مترمربع -7
. داخل تراکم در طبقه سوم  به مساحت 143.55 مترمربع -8

انباري هاي زیر شیروانی فعال اجراء نشده است ولیکن طبق پروانه داراي بناي داخل  -9
.تراکم در زیر شیروانی به مساحت 53.47 مترمربع می باشد

 اسکلت ساختمان تا این مرحله از بتنی به فلزي تغییر یافته است
فضاي باز تامین می گردد ولیکن با توجه به نقشه معماري ارائه شده داراي کسري فضاي سبز 

به مساحت 19 مترمربع می باشد. ))

حالیه با توجه به نقشه برداري مجدد ارائه شده و احداث سایبان در همکف داراي مابه 
:التفوات بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

. احداث سایبان غیر همگن ( با مصالح چوبی ) در همکف به مساحت 5.32 مترمربع -1
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش ان به بناي مفید در همکف و طبقات به  -2

مساحت 17.14 مترمربع .(  همکف به مساحت 3.58 مترمربع و طبقات به مساحت 13.56 
مترمربع .( هر طبقه 4.52 مترمربع .))

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم  می گردد

23
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد رضا اکبر پور 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه 

به مساحت 27.07 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,091,462,400(یک میلیارد و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 108.28  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 1/98/29980 بدوي گلسار  
-بلوارانصار

ي  سید 
عباس 

حسینی

1-1-10242-5-1-0-0 23
50

درخصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 6.75 
مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 6.49 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 44,049,600(چهل و  چهار میلیون و  چهل و  نه هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 26.22  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/251 مورخ  96/12/27 با زیر بناي کل  490.6 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 27.07 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 81.21 مترمربع ( هر  -2

طبقه 27.07 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 6.75 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 
19.47 مترمربع ( هر طبقه 6.49 متر مربع )

.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز  می باشد -4
.رعایت پارکینگ می گردد /--

.مساحت زیر شیروانی بسطح 7.74 متر مربع کاهش یافته است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

23
50

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  1,602,720(یک میلیون و  ششصد و  دو هزار و  
هفتصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.77  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/26 1/98/29982 بدوي گلسار 192  
5

1-1-10296-79-1-0-0 23
51

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی همکف و طبقات اول الی سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 886,334,400(هشتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  
سیصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 87.93  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/93 مورخ 97/05/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 437.25 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 17.23 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.11 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 51.69 مترمربع (هر طبقه 17.23 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 9.24  -4
مترمربع (هر طبقه 3.08 مترمربع)

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 6.73 مترمربع (برابر نظر مسئول محترم شهرسازي در  -5
زمان صدور پروانه به سطح 4.77 مترمربع راهرو در متراژ زیرشیروانی و زیربناي پروانه لحاظ 

نشده که بر این اساس در محاسبات به سطح 4.77 مترمربع در حد تراکم و 1.96 مترمربع 
خارج تراکم محاسبه گردیده است.)

به سطح 6.70 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -6
زیرشیروانی دارد

.تا این مرحله پارکینگهاي مورد نیاز تامین گردیده است
افزایش تعداد درب هاي پارکینگ که با توجه به عدم تاثیر در پارك حاشیه مشمول اخذ  

.عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ میباشد
داراي کسري فضاي باز به سطح 13.51 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 10.96 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

23
51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 14,043,000(چهارده میلیون و  چهل و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.06  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/29985 بدوي صفاري دوم  
 شهید  
احمد 

حسینی

1-2-10086-114-1-0-0 23
52

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/7 مورخ 1397/04/04به صورت 3.5 طبقه در 1 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 400.15 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 3.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 6.04 مترمربع ( هر طبقه 3.02 مترمربع ) -

.طبقه سوم به سطح 60.2 مترمربع کاهش یافته است
.راه پله به بام به سطح 17.95 مترمربع در اجرا حذف گردیده است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است

.میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر 

.جزاي نقدي می باشد
*****************************************

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت ه روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسین گل محمدي محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 47/99 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 403,116,000
(چهارصد و  سه میلیون و  یکصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد .

جریمه 47.99  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/03/19 1/98/29988 بدوي دیلمان 
روبروي 

شیرخوانی

1-1-10496-3-1-0-0 23
53

با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 85 مورخ 1396/07/16 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 399.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.63 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 7.26 مترمربع ( هر طبقه 3.63 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 12.94 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 24.16 متر مربع ( هر طبقه 

12.08 متر مربع )
افزایش تعداد واحد از 2 به 4 واحد که با توجه به ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ می  -

.باشد
.زیر شیروانی به سطح 16 مترمربع کاهش یافته است

به سطح حدود 34 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح حدود 36 مترمربع 
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

.در اجرا آسانسور حذف گردیده است
.میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و اعاده  آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم و تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 593,006,400(پانصد و  نود و  سه میلیون و  
شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 58.83  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/19 1/98/29990 بدوي بلوار  
دیلمان 
انتهاي 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
جنب 

زمینهاي 
 احمد پناه

1-1-10492-15-1-0-0 23
54

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 21 مورخ 
1395/06/03بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 530/6 متر مربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 27/72 متر مربع (هر طبقه 6/93 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 11/55 متر مربع-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/78 متر مربع و -3
طبقات 24/33 متر مربع (هر طبقه 8/11 متر مربع)

.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است-4
.کسري پارکینگ ندارند

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1398/04/15 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

*************************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 
گئواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 22.42  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/04/26 1/98/29991 تجدید 
نظر

دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 

بوستان 19

1-1-10489-6-1-0-0 23
55

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث که داراي پروانه ساختمانی به شماره 492 مورخ 
1394/12/27 که بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیرزمین به انضمام انباري در زیرشیروانی  
و بصورت 15 واحد مسکونی و به مساحت کلی 2013.68 مترمربع صادر شده است و عملیات 
ساختمانی در مرحله روباتمام بوده که با توجه به نقشه برداري ارائه شده و حذف زیرزمین 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره بشرح ذیل می باشد
 حذف زیرزمین در زمان اجرا بسطح 272.42 مترمربع-

کاهش زیربنا در همکف بسطح 0/47 مترمربع-
احداث سایبان در محوطه حیاط بصورت جداساز با سازه فلزي جهت تامین پارکینگ بسطح -

 14.77مترمربع
کاهش زیربنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/47 مترمربع که جمعا بسطح 1.88مترمربع-
کاهش راه پله و افزودن به فضاي مفید در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/62 مترمربع که -

جمعآ بسطح 2.48 مترمربع
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 15.92 مترمربع (با توجه به عدم رعایت عقب سازي در -

قسمتی از آن)و تراس مسقف
ضمنا ابعاد پاسیوي طرفین رعایت نشده لکن مساحت 12 مترمربع رعایت شده است-
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه پنجم بسطح 4.02 مترمربع-

 کاهش تعداد واحد مسکونی از 15 به 14 واحد-
برابر ضوابط مجازبه تامین 8باب پارکینگ بدون تزاحم و 6 باب با تزاحم یک به یک بوده که -

با توجه به جانمایی پارکینگ ها به تعداد 7 باب بدون تزاحم و 6باب با تزاحم تامین شده 
 است و یک باب کسري پارکینگ دارد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 14.98 مترمربع-

مراتب جهت صدور عدم خالفی و ارسال به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی 
/. تقدیم می گردد

23
55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 

مساحت 2 مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 2.75 مترمربع و انباري (بیش از 5 
مترمربع در همکف) ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  54,554,400(پنجاه و  چهار میلیون و  

پانصد و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 12.26  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/09 1/98/29994 تجدید 
نظر

علی آباد خ  
بعثت ك 

 پنجم

1-2-10491-54-1-0-0 23
56

در خصوص اعتراض آقاي شاهرخ تقی زاده نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 

19.15 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش 
معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  450,408,000(چهارصد و  پنجاه میلیون و  

چهارصد و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 76.6  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/29 مورخ 1397/04/26 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.451/2 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفتکاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 76/6 متر مربع (هر طبقه 19/15 متر مربع)-1
 حذف انباري در زیرشیروانی-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2 متر مربع و طبقات -3
8/25 متر مربع (هر طبقه 2/75 متر مربع)

بناي مازاد بر تراکم بمساحت 2/01 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در -4
همکف

بمساحت 33/05 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و طبق پالن ارائه شده -5
.بمساحت 15 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند

.با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *********

23
56

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
114,676,800(یکصد و  چهارده میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 34.13  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/29995 تجدید 
نظر

معلم کوچه 
وحدت بن 
بست رضا 
زاده پالك 

32

1-2-10265-599-1-0-0 23
57

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري  و داراي 
پروانه مسکونی به شماره 163مورخ 78/04/26 و پایانکار بشماره 16451 مورخ 79/06/29 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 432 مترمربع می باشد که 

 تعمیرات کلی بدون مجوز انجام شده و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 
:هاي ذیل نسبت به پایانکار صادره می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 11.40 مترمربع که از این مقدار بسطح 7.93 مترمربع احداث  -
. آسانسور هیدرولیکی و اتاقک تاسیسات آن می باشد

اضافه بنا در طبقه اولً به سطح 6.35 مترمربع که از این مقدار بسطح 5.98 مترمربع  -
   . احداث آسانسور و راه روي دسترسی به آن می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 10.13 مترمربع که از این مقدار بسطح 9.76 مترمربع  -
 . احداث آسانسور و راه روي دسترسی به آن می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 6.25 مترمربع که از این مقدار بسطح 5.98 مترمربع  -
   . احداث آسانسور و راه روي دسترسی به آن می باشد

طبقات دوم و سوم بصورت دوبلکس درآمده است . بنابراین واحد هاي مسکونی از سه به  -
 . دو واحد کاهش یافته است
. رعایت پارکینگ می گردد -

تخریب انباریها در ورودي و تخریب  راه پله مجزا در همکف و موتورخانه و  احداث انباري  -
 و سرویس بهداشتی در فضاي پیلوت

با توجه به حذف موتور خانه همکف استفاده از پکیج جهت سرماش و گرمایش ساختمان -
 تعمیرات داخلی شامل سرامیک رنگ آمیزي و کاشیکاري و کاغذ دیواري دیوارها -

احداث راه پله از طبقه دوم به طبقه سوم در فضاي مسکونی واحد -
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

23
57

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,941,004,800(یک میلیارد و  نهصد و  چهل و  یک میلیون و  

چهار هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 192.56  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/29 1/98/29998 تجدید 
نظر

گلسار 192  
جنب خانه 

هاي 
مجیدي بن 

بست 8 
متري

1-1-10296-58-1-0-0 23
58

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 360 مورخ 1393/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 541.44 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 
سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 40.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 148.56 مترمربع ( هر طبقه 49.52 مترمربع  -
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.93 متر مربع ( هر طبقه 1.31 متر مربع )

.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7) استفاده ننمودند
.ضمناً زیر شیروانی به سطح 13.55 مترمربع کاهش یافته است

تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است و پارکینگهاي مازاد بر نیاز در زمان پایانکار قابل 
.بررسی خواهد بود

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

23
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید  حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 1,255,874,400(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  پنج 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 139.61  2.75
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/04/16 1/98/30001 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
- بلوار امام 
علی -اولین 
کوچه سمت 

چپ 
-دومین بن 
بست سمت 

چپ

1-1-10280-87-1-0-0 23
59

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 1/96/203 مورخ 
1396/12/11 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 569/92 متر مربع صادر گردیده
.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 31/78 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 95/34 متر مربع (هر طبقه 31/78 متر مربع)-2
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 5/17 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/52 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري در زیرشیروانی لحاظ گردیده است
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 7/32 متر مربع (هر طبقه -4

2/44 متر مربع)
بمساحت 20/62 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -5

.نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******
است.(بروزرسانی)

23
59

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 00(صفر) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 70.34 1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30002 تجدید 
نظر

گلسار خ 
192  

1-1-10530-21-1-0-0 23
60

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 393 مورخ 1388/12/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 513.65 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.93مترمربع ( که از این مقدار به سطح 8.71 مترمربع به  -
صورت سایه کنسول بال استفاده بوده که تخلف محسوب نمی گردد و در جدول کاربریها 

لحاظ شده و به سطح 18.22 مترمربع به صورت خارج تراکم می باشد )
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 12.82 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.18 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 12.82 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 20.3 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 13.2 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 2.15 مترمربع

.رعایت پارکینگ با توجه به ضوابط سال صدور پروانه گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

23
60

در خصوص تخلف  بابت افزایش واحد راي بدوي عینا تایید میگردد. ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/04/04 1/98/30003 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  

نرگس - بن 
بست الله

1-2-10077-34-1-0-0 23
61

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

1,349,913,600(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  نه میلیون و  نهصد و  سیزده هزار و  
ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 200.88  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/330 
مورخ 1396/12/28 بصورت  3.5 طبقه  بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 685.01متر 

مربع در 5 واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 44.28متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول  و دوم و سوم بسطح حدود  132.84 متر مربع (هر طبقه 44.28  -2
 متر مربع

  کاهش بنا در زیرشروانی بسطح 11.04 متر مربع  -3
اضافه بنا بصورت کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 23.76 متر مربع -4

6.30*3+4.86))
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از پنج واحد به شش واحد تعداد دو واحد پارکینگ با  -5

 هم در تزاحمند با اخذ عوارض درآمدي رعایت پارکینگ میگردد
داراي کسري فضاي باز بسطح 55.97 متر مربع فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري  -6

فضاي سبز بسطح 60 متر مربع میباشد
دو واحد پارکینگ با هم در تزاحمند با اخذ عوارض درآمدي رعایت پارکینگ می گردد  

.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

23
61

حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف 
مدلول پروانه احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 

با عنایت به اینکه دلیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي 
بدوي مشاهده نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه 

با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 2,893,233,600(دو میلیارد و  
هشتصد و  نود و  سه میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید 

می گردد.

جریمه 303.92  3
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 1/98/30005 تجدید 
نظر

گلسار خ 
154  

1-1-10093-63-1-0-0 23
62

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ، راي بدوي مبنی بر اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) 

ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه (مرحله اول) بشماره 30 مورخ 
1395/06/20بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیر بناي  982/55 مترمربع 

صادر گردیده که عملیات اجرایی در سفت کاري بوده که قبالv بابت اضافه بنا در همکف 
بمساحت 54/33 متر مربع و بناي داخل تراکم بمساحت 172/15 متر مربع داراي رأي تجدید 

.نظر بشماره 1/96/20498 مورخ 1396/04/20 و پرونده در واحد خالف میباشند
:طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي

کاهش بنا در همکف با توجه به سوابق خالف بمساحت 0/45 متر مربع با احتساب سایبان -1
 جهت تأمین پارکینگ

اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت حدوداv 238/7 متر مربع (هر طبقه 47/74 متر -2
مربع )

احداث انباري (5 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 23/65 متر مربع-3
توسعه راه پله به بام بمیزان 9/26 متر مربع-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/21 متر مربع و طبقات -5
بمساحت 29/10 متر مربع (هر طبقه 5/82 متر مربع)

بمساحت 125/5 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین تا این مرحله فضاي -6
.سبز اجرا نگردیده است

تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-7
.با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

(پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نگردیده و وضع موجود نیز تأمین نمیگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

23
62

نظر به مفاد گزارش تکمیلی شهرداري مبنی بر عدم احداث طبقه مازاد، اعتراض مالک 
وارد تشخیص و رأي بدوي متضمّن قلع طبقه مازاد نقض و نسبت به اضافه بناي همکف 

و طبقات، اعتراض وي غیر ثابت و رأي بدوي در این قسمت را نتیجتاً تأیید می نماید.

جریمه 43.61  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30007 تجدید 
نظر

گلسار  خ  
96  بن 

 بست اول

1-1-10526-25-1-0-0 23
63

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/354 مورخ 96/12/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در2 واحد 
مسکونی و بازیربناي 464.55 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 6.42 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 6.42 مترمربع-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 0.40 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 3.26 مترمربع (هر طبقه 1.63 مترمربع) -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم و سوم به سطح 0.80  -5
مترمربع (هر طبقه 0.40 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 21.53 مترمربع -6
به سطح 4.78 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7

در زیرشیروانی
.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
داراي سوابق شکایت و گزارش غیابی مطرح در کمیسیون ماده صد مبنی بر احداث طبقه 

.مازاد بوده که با توجه به توضیحات فوق فاقد طبقه مازاد میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

23
63

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

177,258,000(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار ) 
ریال تایید می نماید.

جریمه 57.18  1
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/08 1/98/30011 تجدید 
نظر

استادسرا 
استادسرا 

کوچه 
انقالب بن 

بست راهمنا

1-2-10015-207-1-0-0 23
64

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 181 مورخ 1397/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 522.46 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله ستون 

:طبقه دوم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
افزایش بنا در همکف به سطح 11.46مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  11.46مترمربع که جمعآ بسطح  22.92مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 7.60مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 7.60 مترمربع که -4
جمعآ بسطح 15.20مترمربع

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
.1398/05/08مبنی بر جزاي نقدي بوده و اجراي حکم نموده است

*********************************************************
***

حال در ادامه کار و در مرحله نازك کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 1.23 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.46 مترمربع ( هر طبقه 1.23 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه سوم جمعاً به سطح 10.23 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول و دوم هرکدام به سطح 0.36 متر مربع و در طبقه سوم به سطح 

7.96 متر مربع ( جمع کل طبقات 8.68 متر مربع )
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز همکف 70% .................... سطح اشغال استفاده شده 76.49

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  519,019,200(پانصد و  نوزده میلیون و  نوزده هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 51.49  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 1/98/30012 بدوي 0-0-1-68-10118-1-1 گلسار 122  23
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در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (توسعه تجاري)اضافه بناي تجاري حکم  

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  450,912,000
(چهارصد و  پنجاه میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.55  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 394 مورخ 92/12/12 بصورت 
ساختمان 5 طبقه بر روي یکواحد تجاري بهمراه بالکن و زیرزمین در 7 واحد مسکونی با 
زیربناي 1806/42 متر مربع صادر گردیده که در مرحله اجراي سقف همکف بدون خالف ، 

.گواهی عدم خالف بشماره 174600 مورخ 1393/11/01 دریافت نموده اند
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام 

: مهندسی رسیده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد
 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 0.08 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف بسطح 0.69 مترمربع -

 توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 0.18 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت -
 کاهش سطح راه پله همکف و افزودن آن به بناي مفید بسطح 1.63 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 5.31 مترمربع -
افزایش تعداد واحد ها از 7 به 8 واحد با توجه به  تغییر جانمایی انباري ها و تبدیل آن  به  -

مسکونی ، که در نقشه هاي پایانکار  طبقه اول بصورت یک اتاق مسکونی راه جدا نمایش 
داده شده است که داراي سرویس بهداشتی نیز می باشد و حداقل ضوابط براي یک واحد 

 . مسکونی مستقل را دارد
توسعه بالکن تجاري بسطح 33.37 مترمربع (تبدیل انباري به بالکن تجاري ) -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 2.07 مترمربع (هر طبقه 0.69 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 40.76 مترمربع که از این مقدار بسطح 40.07 مترمربع عدم  -

. رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 اضافه بنا در راه پله تا بام بسطح 0.95 مترمربع -

.  با توجه به افزایش تعداد واحد یک باب کسري پارکینگ دارد -
. قسمتی از نماي جانبی در همکف با سیمان سیاه اجرا شده است -

با گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد خالف جدیدي مشاهده  -
.نشد و حالیه تقاضاي صدور پایانکار را نموده اند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به قدمت بنا به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 39,984,000

(سی و  نه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می نماید. 

جریمه 16.66  2
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 1/98/30013 بدوي سعدي  
سهیل 

 دبیري یک

1-2-10026-3-1-0-0 23
66

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه و پایانکار  حالیه مالک نسبت به 
احداث سوئیت بسطح 16.66 متر مربع در همکف باقدمت حدود 10 سال  اقدام نموده که از 
این مقدار بسطح 9.98 متر مربع توسعه و بسطح  6.68 متر مربع بصورت تبدیل میباشد. 

ضمناً با توجه به اینکه مساحت آن کمتر از 35 متر مربع بوده مشمول یک واحد نبوده و فاقد 
کسري پارکینگ می باشد. در حال حاضر بصورت دفتر روزنامه مورد بهره برداري می باشد. 

بر اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست پاسخ استعالم بانک را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید  حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 1,480,147,200(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد میلیون و  
یکصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 220.26  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/16 1/98/30015 تجدید 
نظر

رشتیان 
رشتیان  

فوالد لوي 
سوم

1-2-10092-1-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/172 مورخ 
97/07/01 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 653.60 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سقف و فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي 

: مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 41.26 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  165.04 مترمربع ( هر طبقه 41.26  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 13.96  -
مترمربع (هر طبقه 3.49 مترمربع )

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف تا این مرحله را دارند. مراتب جهت صدور دستور  

.مقتضی تقدیم می گردد

23
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  999,907,200(نهصد و  نود و  نه میلیون و  نهصد و  هفت هزار و  
دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.46  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/29 1/98/30017 تجدید 
نظر

رشتیان -   
کوي 

احمدیان -  
گوهري

1-2-10151-10-1-0-0 23
68

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 

شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/269 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 600.01 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 25.11 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 25.11 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 82.44 مترمربع ( هر طبقه 27.48  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 2.37 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 
باشد )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 2.79 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.68 متر مربع ( هر طبقه 

3.17 متر مربع )
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.33 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد ( طبقه چهارم از حالت دوبلکس خارج و به یک واحد  -

مستقل تبدیل شده است )
.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 25.8 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 33.3 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و حد نصاب فضاي سبز با 

.توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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68

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، در خصوص میزان ضریب جریمه احداث دو باب انباري در همکف، 

اضافه بناي طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,672,524,000(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  

دو میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 205.96  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 1/98/30018 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی   
گلستان4

1-1-10062-19-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 259 مورخ 
95/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل  4 واحد مسکونی و اباري در زیرشیروانی  

کالً با زیر بناي 673.58 مترمربع می باشد و در مرحله اجراي فنداسیون با اضافه بنا بسطح 
39.08 مترمربع داراي سوابق پرداخت جریمه بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم دریافت 
نموده است حال با توجه به ادامه عملیات در مرحله شروع نازك کاري و با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به قبل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 0.45 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم  -

. احداث دو باب انباري در همکف که بسطح 7.56 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  154.52 مترمربع ( هر طبقه 38.63  -

مترمربع )
کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 4.17 مترمربع ضمنا بسطح 2.03 مترمربع مازاد بر تراکم  -

.  بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیر شیروانی دارد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.85 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 36 مترمربع (هر طبقه 9 مترمربع)
رعایت پارکینگ می گردد ضمنا  افزایش عرض درب هاي پارکینگی منجر به حذف پارك  -

. حاشیه اي نگردیده است
 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات است
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه درخواست صدور گواهی عدم 

خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  796,500(هفتصد و  نود و  شش هزار و  پانصد)ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 1.77  2
 

225000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1398/05/12 1/98/30024 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور پشت 
مجتمع 
آزادگان 
انتهاي 
کوچه 
وحدت

1-1-10339-1-1-0-0 23
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
توسعه سوئیت  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

19,995,000(نوزده میلیون و  نهصد و  نود و  پنج هزار )ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 4.3  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30024 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور پشت 
مجتمع 

آزادگان انته

1-1-10339-1-1-0-0 23
70

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان در طبقه همکف به انضمام انباري میباشد.ساختمان داراي پروانه و پایانکار به 

.صورت دو طبقه بر روي سوئیت و دو باب مغازه میباشد
بر اساس پایانکار صادره از بابت اضافه بنا در طبقات به سطح 48.80 مترمربع، تبدیل پیلوت 
به سوئیت به سطح 60 مترمربع و تبدیل انباري به دو باب مغازه به سطح 24 مترمربع داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد میباشد.حالیه با 
توجه به ارائه نقشه هاي ارائه شده داراي توسعه سوئیت همکف در حیاط خلوت مشاعی به 
سطح 4.30 مترمربع با قدمت سال 93 و اضافه بناي همزمانساز در مغازه ها به سطح 0.95 

.مترمربع و 0.82 مترمربع (سال 78) میباشد
***.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک برروي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/12/06 به سطح 5.33 مترمربع از ساختمان در 

.تعریض معبر 14 متري واقع گردیده است
مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 446,745,600(چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  

هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.32  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30025 بدوي دیلمان   
میر 

ابولقاسمی 
بوستان 24

1-1-10280-992-1-0-0 23
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 326 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 391.95 مترمربع صادر گردیده است.  قبالً در مرحله  اسکلت و ستون هاي 
:طبقه دوم  داراي سوابق تخلفات به شرح زیر بوده است

 اضافه بنا در همکف به سطح 16.81 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 33.62 مترمربع ( هر طبقه 16.81 مترمربع ) -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 71.35 متر مربع ( تبصره 7) -
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق  بوده که مجدداً در مرحله اتمام اسکلت و سربندي از  ***

:بابت موارد زیر داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 98/5/8 می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 15.37 متر مربع ( که به مقدار 16.81 متر مربع داراي سوابق  -1

پرداختی می باشد که بسطح 1.44 متر مربع اضافه پرداختی داشته است)
اضافه بنا در طبقات اول الی دوم بسطح هر کدام  15.37 متر مربع ( که براي طبقات اول و  -2

دوم هر کدام به مقدار 16.81 متر مربع داراي سوابق پرداختی می باشد که بسطح 1.44 متر 
مربع اضافه پرداختی در هریک از طبقات اول و دوم داشته است)

اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم هر کدام بسطح 15.37 متر مربع و در مجموع 30.74  -3
متر مربع

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 12.2 متر  -4
مربع ( هر طبقه 3.05 متر مربع)

توسعه زیرشیروانی بسطح 1.38 متر مربع -5
.رعایت پارکینگ می گردد

 .عملیات در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3

برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 109,296,000(یکصد و  نه میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 12.45  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30026 بدوي طالقانی  
صفاري بن 
بست فرعی

1-2-10061-40-1-0-0 23
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 76 مورخ 1395/09/28 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با زیر 
بناي 780.95 مترمربع و پروانه مرحله سوم  به شماره 317519  صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه 

:بردار، داراي مغایرتهایی نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.55 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.65 مترمربع ( هر طبقه 2.55 مترمربع) -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.25 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 294,646,800(دویست و  نود و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  

شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.11  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/30027 بدوي خ سعدي 
ك فالحتی 

ك شهدا

1-2-10278-3-1-0-0 23
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/37مورخ 97/04/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1183.18 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 9.91مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 40.20 مترمربع (هر طبقه 10.05 مترمربع)-2
کسري فضاي باز به سطح 14.06 مترمربع
کسري فضاي سبز به سطح 42 مترمربع

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 10.34 مترمربع
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است با توجه به افزایش طول درب هاي پارکینگ از 
2.63 و 4 متر به 3.10 و 4.30 متر مشمول عوارض درآمدي ناشی از یک واحد کسري 

.پارکینگ میباشد
مالک مجدد اقدام به دیوارکشی و کاهش عرض عبوري درب پارکینگ به 2.55 متر نموده که 

.بر این اساس کسري پارکینگ درآمدي منتفی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي محمودرضاکاشانی پور و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در طبقات اول تا پنجم هر یک به 

مساحت56.60 مترمربع، ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  همکف 
بسطح 3.18 و طبقات هریک ً به مساحت 7.35 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده 

و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 3,298,478,400(سه میلیارد و  دویست و  نود و  هشت میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 327.23  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 1/98/30028 بدوي گلسار  
خ169 

 پالك33

1-1-10124-672-1-0-0 23
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 64 مورخ 1396/06/22به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 1158.3 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله 
ستونگذاري طبقه همکف و ازبابت اضافه بنا به سطح 56.05 مترمربع داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 322801 مورخ 

1396/12/28 صادر گردیده است.  حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 283 مترمربع ( هر طبقه 56.6 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 3.18 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 36.75 متر مربع ( هر طبقه 

7.35 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 4.3 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

23
74

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي ناصر سیفی خداشهري 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف (با احتساب سایه کنسول) به 
مساحت 30.81 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت47.41 

مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,162,828,800(یک میلیارد و  
یکصد و  شصت و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 173.04  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 1/98/30031 بدوي علی آباد   
الله

1-2-10244-9-1-0-0 23
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم هر 
یک به مساحت 5.08 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

25,603,200(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 15.24  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/03/21 1/98/30031 بدوي علی آباد   
الله

1-2-10244-9-1-0-0 23
75

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/415مورخ 
1396/12/28 بصورت  3.5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی   با زیربناي 924.70متر 

مربع در شش واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 
 اضافه بنا در همکف  با احتساب سایه کنسول جز زیربنا بسطح حدود 30.81 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  الی سوم بسطح حدود  142.23 متر مربع (هر طبقه 47.41 متر  -2

 مربع )
اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات  -3

  اول و دوم و سوم   بسطح 15.24 متر مربع (هر طبقه 5.08 متر مربع )
 کاهش  بنا در زیر شیروانی بسطح 10.69 متر مربع-4

 فضاي سبز اجرا ننمودند  داراي کسري فضاي باز بسطح 6.85 متر مربع می باشد -5
رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

.تقدیم میگردد
 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقه اول هر یک به مساحت 34.07 

مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2.75 برابر ارزش 
معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  580,893,500(پانصد و  هشتاد میلیون و  

هشتصد و  نود و  سه هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 68.14  2.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/30032 تجدید 
نظر

خیابان  
معلم 15 

متري 
طالقانی 

کوچه 17 
   شهریور

1-2-10010-1-1-0-0 23
76

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 539 مورخ 1394/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی ( طبقات 2 و 3 به صورت دوبلکس )  با زیر بناي کل 258.42 مترمربع صادر گردیده 
:است. الزم به توضیح است درمرحله سقف طبقه اول و از بابت

اضافه بنا در همکف به سطح 34.07 مترمربع-
 اضافه بنا درطبقه اول به سطح 34.07 مترمربع-

داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/12/21 مبنی بر جریمه نقدي بوده و اجراي 
.حکم نموده است

*********************************************
حال در ادامه کار و در مرحله اسکلت و سربندي و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 68.14 مترمربع ( هر طبقه 34.07 مترمربع ) -

توسعه زیر شیروانی به میزان 6.85 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 7.55  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که با توجه به اینکه به سطح 6.85 مترمربع در توسعه 
.بنا لحاظ شده ، مابه التفاوت به سطح 0.7 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده  96.38
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

23
76

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 
شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، 

از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد. 

جریمه 171.55  3
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/19 1/98/30035 تجدید 
نظر

گلسار خ 
 -122

خیابان 
ولیعصر- 

کوچه  پنجم

1-1-10113-91-1-0-0 23
77

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اسکلت و سربندي که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/46 مورخ 1397/04/30 بصورت  یک طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی 

و به مساحت کلی 156.5مترمربع صادر شده که  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% و همچنین احداث دو طبقه مازاد بر طبقات 

: مجاز و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 3.7 مترمربع -1

. احداث انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 0.25 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.7 مترمربع -3

. احداث طبقه مازاد اول در طبقه دوم به مساحت 81.95 مترمربع-4
احداث طبقه مازاد دوم در طبقه سوم به مساحت 81.95 مترمربع که از این مقدار به  -5

.مساحت 21.59 مترمربع بصورت سقف تراسی می باشد
الزم به ذکر است که کل ساختمان بصورت یک واحد مسکونی می باشد و دو واحد پارکینگ 

.بصورت تزاحمی در همکف تامین شده فلذا  کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

23
77

در خصوص اعتراض آقاي سهیل نوري پناه نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب 2 به 1.75 برابر 

ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  587,353,200(پانصد و  هشتاد و  هفت 
میلیون و  سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 99.89  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/05 1/98/30036 تجدید 
نظر

بلوار  
شهیدانصار
ي اسماعیل 

 آباد

1-1-10251-2-1-0-0 23
78

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 413 مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 

کالً با زیر بناي 377.83  مترمربع بوده که پروانه مذکور بعد از تمدید اصالح گردیده و 
زیربناي کل به 433.50 مترمربع افزایش یافته است  که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج 

از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 
سفتکاریست و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 23.74 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  71.22 مترمربع ( هر طبقه  23.74 مترمربع  -
(

توسعه بنا در زیرشیروانی  به سطح 0.31  مترمربع - 
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.81مترمربع و در مجموع  -

 طبقات 1تا 3 بسطح 3.81 مترمربع
.رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. اجراي درب پارکینگ و سایر ضوابط ، طبق مقررات پروانه صادره الزامیست

 ****** 
 . پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد

 .حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

23
78

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,114,722,000(یک میلیارد و  یکصد و  چهارده 

میلیون و  هفتصد و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 147.45  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30037 تجدید 
نظر

نرسیده به 
فلکه شهید 

رجایی 
زمینهاي 
  غالمی

1-2-10234-43-1-0-0 23
79

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/225 مورخ 
1396/12/20 مورخ به صورت  3.5طبقه روي پیلوت در  واحد مسکونی  با زیر بناي کل  

..714.46مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حدسفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 32.51مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-3هرکدام  بسطح  32.5مترمربع که جمعآ بسطح  97.35مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 2.5مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 4.98 مترمربع که -4
جمعآ بسطح 14.94مترمربع

 کاهش زیرشیروانی بسطح  11.53مترمربع-5
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-6

..رعایت پارکینگ میگردد-7
..مشمول نما ومنظر میگردد-8

.. عدم رعایت فضاي باز بسطح 32.51مترمربع  وفضاي سبز بمقدار 16.25 مترمربع-9
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

23
79

درخصوص تخلف ساختمانی بابت احداث انباري در همکف به مساحت 1.99 مترمربع و 
مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 

14.50مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 25,315,200(بیست و  پنج 

میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.49  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 1/98/30041 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-24-1-0-0 23
80

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم هر 
یک به مساحت 0.52 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

2,620,800(دو میلیون و  ششصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 1.56  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/03/21 1/98/30041 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-24-1-0-0 23
80

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد رضائی کزج 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف وطبقات (اول تا سوم) هر طبقه 

به مساحت 31.90 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,286,208,000(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  دویست و  هشت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 127.6  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/368 مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 589.80 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 31.90 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 95.70 مترمربع (هر طبقه 31.90 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.56  -3

مترمربع (هر طبقه 0.52 مترمربع)
به سطح 1.99 و 14.50مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج  -4

 مترمربع در همکف و  زیرشیروانی
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.99 مترمربع

.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

23
80

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 281,534,400(دویست و  هشتاد و  یک 

میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.24  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 1/98/30042 بدوي کوي 
فالحتی 

-کوچه 18
-کوچه 
هفده 

شهریور 8

1-2-10299-4-1-0-0 23
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/90مورخ 
1397/05/17بصورت 3.5 طبقه    با زیربناي 529.801494.70متر مربع در سه  واحد 

مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر نقشه برداري ارائه 
 شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 کاهش بنا در همکف بسطح حدود 0.04 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم  بسطح حدود  34.38 متر مربع (هر طبقه 11.46 متر  -2

 مربع )
اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در مجموع  -3

 (ساختمان  بسطح 2.86 متر مربع (3+0.67*0.73
 کاهش  بنا ي راه پله به بام بسطح 4.10 متر مربع-4

الزم به توضییح است در پروانه صادره مساحت عرصه طبق سند 194.90 متر مربع و مساحت 
باقیمانده 189.25 متر مربع درج شده که متقاضی اصالح سند نمودند و عقب نشینی از سند 
خارج گردید برابر سند تک برگی  صادره مورخ 1397/09/17  مساحت عرصه 186.84 متر 
مربع میباشد طبق خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/12/14 ملک فوق از سند فاقد عقب 
نشینی میباشد ضمنآ مساحت عرصه موجود 2.41 متر مربع از مساحت باقیمانده پروانه 

صادره کمتر میباشد که مساحت باقیمانده و حدود اربعه در سیستم اصالح گردید رعایت 
پارکینگ می گردد  درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.می گردد
طی بازدید مجدد مورخ 1398/05/10 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان  ****

 قابل بهره برداري است مراتب جهت بروز رسانی تقدیم می گردد

23
81

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,687,291,200(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  

هفت میلیون و  دویست و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 167.39  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 1/98/30044 بدوي کوچه انعام 
-کوچه 13

 -فرعی اول

1-2-10105-79-1-0-0 23
82

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  129مورخ 
97/06/07به صورت 4طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 743.14مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اجراي ستون وسقف طبقه چهارم بوده که مالک بر خالف مفاد 

:پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 14.80مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  29.57مترمربع که جمعآ بسطح  118.28مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 4.03مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4هرکدام بسطح 7.57مترمربع که جمعآ -
بسطح  30.28 مترمربع

با توجه به عدم اجراي سقف شیروانی تاکنون انباري زیرشیروانی اجرا نشده وبراساس -
...پروانه صادهر محاسبه گردیده و پس از اجرا قابل به بررسی واعالم نظر خواهد بود

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ میگردد-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
..رعایت فضاي باز وفضاي سبز نگردید ه است--

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

23
82

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي شاپور رشیدشلوه علیا و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 33/3 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

167,832,000(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد .

جریمه 33.3  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/19 1/98/30046 بدوي سعدي 10  
متري 
مرادي

1-2-10346-65-1-0-0 23
83

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/180مورخ 
96/11/26 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی و بازیربناي 484 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 0.85 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.52 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 2.55 مترمربع (هر طبقه 0.85 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم  22.38 مترمربع  -4
(هر طبقه 7.46 مترمربع)

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 8.92 مترمربع
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

23
83

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,400,112,000(یک میلیارد و  چهارصد میلیون و  یکصد و  دوازده 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 185.2  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/30048 بدوي علی آّباد  
ك شریعتی 
ك اله یاري

1-2-10204-6-1-0-0 23
84

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/358 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 616.16 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 31.41 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 131.48 مترمربع ( هر طبقه 32.87  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 9.55 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.76 متر مربع ( هر طبقه 

3.19 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 12.28 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث یک درب پارکینگی مازاد جهت تامین پارکینگ اضافی در نتیجه داراي 
 .یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد

به سطح 41 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد  ولی حد نصاب فضاي سبز با 
.توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

23
84

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 549,014,400(پانصد و  چهل و  نه میلیون و  چهارده هزار و  چهارصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.77  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/12 1/98/30049 بدوي بلوار رجائی  
 کوچه 35

1-2-10101-221-1-0-0 23
85

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/18 مورخ 1397/04/16 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.624/4 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 48/36 متر مربع (هر طبقه 12/09 متر مربع)-1
 حذف انباري و راهرو در زیرشیروانی-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/68 متر مربع و -3
طبقات بمساحت 25/23 متر مربع (هر طبقه 8/41 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/5 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع -4
در همکف

.کسري پارکینگ ندارند-5
.توضیح اینکه راه دسترسی به انباري هاي شماره 2 و 3 کمتر از 0/5 متر میباشد

.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******

است.(بروزرسانی)

23
85

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمود مهرورز مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 32.50 مترمربع کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت 0.37 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 0.35 مترمربع ، با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,310,400,000(یک میلیارد و  سیصد و  ده 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 131.42  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/03/21 1/98/30051 بدوي صفاري  
پارك 

 نیکمرام

1-2-10071-18-1-0-0 23
86

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  386 مورخ 
96/12/28به صورت  سه طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 507.40 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
 افزایش بنا در همکف به سطح 32.50 مترمربع-

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ درحیاط خلوت متصل به ساختمان بسطح 5/05 -
 مترمربع

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 32.50مترمربع که جمعآ بسطح 97.50 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 0/37 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 0/35 مترمربع که -
جمعآ بسطح 1/05مترمربع

 کاهش راه پله به بام بسطح 4.23مترمربع-
..انباري زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است-

 تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 23.66 مترمربع-
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی که با توجه -
به احداث مغازه هردو کسري پارکینگ بصورت تجاري بوده که درصورت تائید سایبان جهت 

.تامین پارکینگ کسري پارکینگ مسکونی منتفی خواهد بود
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.
===================================================

الزم بذکراست درخصوص گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و 
دریافت راي کمیسیون مببنی بر تخریب واحد تجاري و سایبان و راي جریمه براي سایر 
افزایش بنا صورت داشته که درمحل مالک نسبت به تخریب بناي تجاري و سایبان اقدام 

نمودند . وداراي سوابق پرداخت تخلفات درواحد جلوگیري از تخلفات و درآمدي 
..میباشد..تصاویر تخریب و اعاده به وضع سابق پیلوت به پیوست میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

23
86

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات ، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 48,201,600(چهل و  هشت میلیون و  دویست و  یک هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.52  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/26 1/98/30054 بدوي علی اباد کو  
ي احمدیان 
فالح دوست

1-2-10154-44-1-0-0 23
87

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/186 مورخ 1397/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 704.97 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 7.09 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 21.27 مترمربع ( هر طبقه 7.09 مترمربع ) -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 1.16 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.راه پله به بام به سطح 2.86 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبزرعایت شده است

****
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد خالف می باشد. درخواست پاسخ استعالم دفترخانه 

.را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 13.61مترمربع، و یک 

طبقه مازاد(طبقه چهارم) به مساحت 146.11 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2,021,544,000(دو میلیارد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  چهل 

و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 200.55  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/30055 بدوي گلسار  
  توحید8

1-1-10471-15-1-0-0 23
88

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 110مورخ 
1395/12/01 بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی با زیربناي 576.7 
متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  

برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 
 باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 13.61متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم  بسطح حدود  40.83 متر مربع (هر طبقه 13.61) -2

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 146.11 متر مربع -3
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  7.97 متر مربع-4

فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي سبز بسطح 40متر مربع می باشد فضاي  -5
 باز رعایت می گردد

الزم به توضییح است طول  حد شرق ملک سمت کوچه 18.74 متر می باشد که برابر نقشه 
هاي زمان صدور پروانه  داراي دو درب پارکینگ 3 متري سمت کوچه حد شرق بود که وضع 
موجود دو درب به سه درب افزایش یافته و عرض دربهاي پارکینگ 2.5 متر و 2.7 متر و 4 

متر می باشدو  با توجه به تامین پارك حا شیه اي  سمت حد شمال و حد جنوب و  همچنین 
حد شرق ملک  رعایت چهار واحد  پارکینگ می گردد  کسري پارکینگ ندارد  درخواست 

.گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مجیدمنکوئی موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر توسعه انباري (جداساز) به مساحت 4.5 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 6,300,000(شش میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد..در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 4.5  2
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30056 بدوي گلسار  
پستک بن 
  بست25

1-1-10182-60-1-0-0 23
89

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت 265.65 مترمربع که از بابت اعیان داراي بالمانع به شماره 

130479 مورخ 91/03/11 میباشد. مالک بدون مجوز اقدام به تعمیرات خانه ویالیی و توسعه 
انباري جداساز در محوطه به سطح 4.5 مترمربع نموده است.در خصوص تعیین میزان عقب 

***نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/12/01 به سطح 129.69 مترمربع در تعریض معابر 

.6 و 18 متري و پخ دوگذر واقع گریدده است
مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه برداري به صورت حدودي میباشد.مراتب 

باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان 
.تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف   الی طبقات و  تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 685,971,200(ششصد و  هشتاد و  پنج 
میلیون و  نهصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 102.13  2
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/26 1/98/30057 بدوي بلوار قلیپور  
- گلزاران - 
کوچه  زنبق

1-2-10484-103-1-0-0 23
90

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره 
برداري و اتمام کار  داراي پروانه ساختمانی  به شماره 197 مورخ 1394/10/28 به صورت 5.5 

طبقه در 10 واحد مسکونی به انضام زیرشیروانی (انباري) و   با زیر بناي کلی  1649.79 
 .مترمربع  صادر گردیده است

از بابت تخلفات در مرحله اتمام اسکلت و سقف داراي سوابق به شرح زیر مبنی بر جریمه می 
.باشد

بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 11.38 مترمربع  که از این مقدار به مساحت  -1
.0.08 مترمربع بصورت توسعه سایبان حد شمالی می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 11.30 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 11.30 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 11.30 مترمربع -4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 11.30 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم به مساحت 20.15 مترمربع که از این مقدار به مساحت   -6

.8.85 متر مربع آن بدلیل عدم رعایت  عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -7 

مساحت 25.35 مترمربع .(همکف به مساحت 2.80 مترمربع و طبقات اول تا پنجم به 
 مساحت 22.6مترمربع ( هر طبقه 4.51 مترمربع .))

(( تا این مرحله داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد.))
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی تا مرحله نازك کاري داراي  کاهش متراژ زیر 

.شیروانی به مساحت 21.05  متر مربع می باشد
.تا این مرحله تبصره ماده 7 تعلق نمی گیرد

با توجه به عدم نصب درب سواره رو ، و  نقشه هاي معماري ارائه شده فاقد کسري پارکینگ  
.می باشد

. عرض راپله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

23
90

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي رمضانعلی حق زاد 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 2 طبقه بدون مجوز شهرداري 

به مساحت 171.87 مترمربع در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی به مبلغ 7,830,828(هفت میلیون و  هشتصد و  سی هزار و  هشتصد و  
بیست و  هشت) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 171.87  0.1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/25 1/98/30059 بدوي بلوار قلی 
پور - 

خیابان 20 
متري 

گلزاران - 
کوچه 

شکوفه - 
ساختمان 

 یاسر

1-2-10486-225-1-0-0 23
91

 بابت خارج از تراکم به مساحت 62.67 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

57,108,036(پنجاه و  هفت میلیون و  یکصد و  هشت هزار و  سی و  شش)  ریال 
محکوم و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق 

االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 
باشد

جریمه 62.67  2
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان دو طبقه روي پیلوت بدون مجوز در دو 
واحد مسکونی با زیربناي کل 234.54 مترمربع بر روي عرصه فاقد سند برابر نقشه برداري 

ارائه شده بسطح95.48 مترمربع با اسکلت بتنی و قدمت سال 1386 می باشد که با توجه به 
: نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف بشرح ذیل می باشد

احداث بناي بدون مجوز در همکف به صورت پیلوت  به سطح 78.18 مترمربع از این مقدار  -
بسطح 57.29 در حد سطح اشغال و مابقی بسطح 20.89 مترمربع مازاد بر سطح اشغال می 

. باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول بسطح 78.18 مترمربع که از این مقدار بسطح  -
. 57.29 مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 20.89 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوم بسطح 78.18 مترمربع که از این مقدار بسطح  -
. 57.29 مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 20.89 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

 . رعایت پارکینگ می گردد -
. رعایت درز انقطاع نشده است -

باستناد خط پروژه 12-97/12/18 بسطح 1.02 مترمربع از عرصه در تعریض بن بست 6  -
. متري قرار دارد که در آن اعیان واقع گردیده است

  . مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ889,018,000(هشتصد و  هشتاد 

و  نه میلیون و  هجده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 143.39  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 1/98/30060 بدوي کمربندي  
قلی 

پور(جنب 
پمپ بنزین 

صادقی)(زمی
  نهاي سپاه

1-2-10488-389-1-0-0 23
92

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/375مورخ 96/12/28 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 347.03 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 43.67 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 95.14 مترمربع (هر طبقه 47.57 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 2.42  -4

مترمربع (هر طبقه 1.21مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 22.05 مترمربع 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 448,160,400(چهارصد و  چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  شصت 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.78  3
 

1560000  , 1391
 , 1392
 , 1395

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/08 1/98/30065 بدوي گلسار - 
خیابان 125

1-1-10117-2-1-0-0 23
93

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 380 مورخ 1391/08/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 3 
واحد مسکونی و به مساحت کلی 425 مترمربع صادر شده  و از بابت اضافه بنا در همکف و 
طبقات اول تا سوم و همچنین راه پله و آسانسور زیر شیروانی داراي سوابق و متعاقب آن 

.داراي گواهی عدم خالف به شماره 153101 مورخ 1395/08/24 می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمان ساز در همکف و طبقات  

:و همچنین احداث یک باب اتاق در زیر شیروانی  و به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1391) -1

اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1391) -2
اضافه بناي همزمان ساز در طبقه دوم  به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1391) -3
اضافه بناي همزمان ساز در طبقه سوم به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1392) -4

احداث یکباب اتاق در  زیرشیروانی به مساحت 36.54 مترمربع که با طبقه سوم بصورت -5
.دوبلکس و در یک واحد مسکونی می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و طبقات به مساحت  10.76 مترمربع . ( همکف به مساحت 2.69 مترمربع و طبقات به 

مساحت 8.07 مترمربع .( هر طبقه 2.62 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

23
93

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 356,000,000(سیصد و  

پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد..با توجه به نظریه کارشناسی در خصوص 
افزایش تعداد واحد مسکونی که منجر به تامین دو قطعه کسري پارکینگ شد لذا 

حکم به قلع بنا و اعاده به وضع مدلول پروانه  صادر و اعالم می دارد.بدیهی است با 
اجراي حکم قلع، موضوع کسري پارکینگ، منتفی می گردد.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/04 1/98/30067 بدوي گلسار  
 خ140

1-1-10006-6-1-0-0 23
94
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی پنجم و تبدیل راه پله به بام حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 3,533,520,600(سه میلیارد و  پانصد و  سی و  سه میلیون 
و  پانصد و  بیست هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 354.35  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/04 1/98/30067 بدوي گلسار  
 خ140

1-1-10006-6-1-0-0 23
94

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 132مورخ 96/09/21 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و بازیربناي 1525.16 مترمربع میباشد، با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 37.41 مترمربع که از بابت 24.40 مترمربع داراي راي  -1
کمیسیون ماده صد و سوابق در واحد جلوگیري در تخلفات ساختمانی بوده براین اساس 

.داراي مابه التفاوت به سطح 13.01 مترمربع میباشد
اضافه بنا به صورت سایبان متصل به ساختمان جهت تامین پارکینگ ها به سطح 5.97  -2

مترمربع
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 74.58 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 241.08 مترمربع (هر طبقه 60.27 مترمربع) -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 11.16 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 8.55 مترمربع -6

افزایش واحدها از 10 به 11 واحد مسکونی که با توجه به متراژ واحد طبقه اول داراي دو  -7
.واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

افزایش ارتفاع پیلوت و طبقه اول به 4 متر
داراي کسري فضاي باز به سطح 43.98 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 110مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

همچنین برابر نقشه هاي ارائه شده داراي آسانسور اختصاصی در واحد مسکونی طبقه اول 
.میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.سطح اشغال مجاز 50 درصد، سطح اشغال موجود بدون احتساب سایبان 67 درصد میباشد

--------------------------
از بابت اضافه بنا داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و از بابت افزایش واحد 

.و کسري پارکینگ حکم اعاده به وضع سابق صادر گردیده است
مالک در ابتدا جهت تامین دو واحد پارکینگ اقدام به احداث سایبان فلزي در محوطه به 

سطح 29.88 مترمربع نموده که با اعالم عدم تکلیف در خصوص تخلف جدید از سوي 
.کمیسیون ماده صد نیاز به طرح موضوع در قالب پرونده جدید میباشد

پس از صدور راي کمیسیون تجدیدنظر و تایید راي بدوي مالک اقدام به تخریب درب و دیوار 
.و کاهش واحدهاي مسکونی طبقه اول از 3 به 2 واحد نمود و اجراي حکم گردید

23
94

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم راحله عباسی و شرکاء محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 54/09 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 363,484,800(سیصد 

و  شصت و  سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد .

جریمه 54.09  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/19 1/98/30068 بدوي فاز دوم 
معلم - 

کوچه نبوت 
 ششم

1-2-10288-12-1-0-0 23
95

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/84 مورخ 1397/05/14 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري ) با زیربناي 

.1429/90 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 9/69 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 44/40 متر مربع (هر طبقه 11/10 متر مربع)-2

 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 3/55 متر مربع-3
بمساحت 0/38 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -4

نگردیده
.کسري پارکینگ ندارند

.اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
در خصوص تراکم اعطائی، با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و 

مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث 
رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 19.35  0.5
 

3100000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/04/18 1/98/30093 تجدید 
نظر

رشتیان  
شهید 
رجایی 

 کوچه مقدم

1-2-10234-39-1-0-0 23
96

در خصوص اضافه بناي طبقه اول، با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض 
مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 

حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 10.68  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 
92/04/18 بصورت  2.5 طبقه  و در یک واحد مسکونی  با زیر بناي 181.60مترمربع می باشد. 
به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که 

:به شرح زیر تقدیم می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  10.68 مترمربع -1
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 10.68 متر مربع -2

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر  مورخ 96/7/4 بوده که اجراي حکم گردیده است. 
:مجدداً داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم  به سطح 10.68 مترمربع -1

احداث یک طبقه مازاد به سطح 63.28 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2
توسعه انباري در زیر شیروانی بسطح 0.43 متر مربع -3

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 1 واحد به 3 واحد مسکونی که در نتیجه داراي یک  -4
.واحد کسري پارکینگ می باشد

عدم رعایت حیاط خلوت سرتاسري با توجه به احداث راه پله در قسمتی از حیاط خلوت  -5
که در این حالت حداقل ابعاد پاسیو 3*4 رعایت نگردیده و داراي اشرافیت به پالك همسایه 

.می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 19.35متر مربع در همکف و طبقات از تراکم اعطایی  -6

استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

23
96

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,190,196,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود میلیون و  یکصد و  

نود و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 141.69  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/25 1/98/30095 تجدید 
نظر

خیابان معلم 
میدان 

سرگل بلوار 
شمسی پور 
کوچه پنجم

1-2-10491-63-1-0-0 23
97

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 567,168,000(پانصد و  شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  
شصت و  هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 84.4  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/122 مورخ 
97/06/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  506.75 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث یک طبقه مازاد نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي 
می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 20.34 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  61.02 مترمربع ( هر طبقه  20.34 مترمربع ) -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4  بسطح 141.69 مترمربع-

کاهش راه پله به بام به سطح 0.42  مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.76 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 2.28 مترمربع (هر طبقه 0.76 مترمربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از سه به 4 واحد  که رعایت 4 پارکبنگ براي 4 واحد  -

. می گردد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

23
97

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  394,200,000(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  دویست هزار )ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 78.75  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30097 تجدید 
نظر

 
رشتیان(کم
ر بندي قلی 

زاده) 
احداثی 10 

 متري

1-2-10446-28-1-0-0 23
98

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/326 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1271.15مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.29 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 68.16 مترمربع ( هر طبقه 17.04 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

چهارم جمعاً به سطح 7.16 متر مربع ( هر طبقه 1.79 متر مربع )
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع درهمکف به سطح 0.75 مترمربع و 4  -
عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی  به سطح 2.39 مترمربع (جمعاً به سطح 3.14 

.مترمربع )داراي مازاد تراکم می باشد
.زیر شیروانی به سطح 1.15 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

23
98

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 189,302,400(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  سیصد و  دو 
هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 37.56  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/12 1/98/30098 تجدید 
نظر

کوي 
فالحتی- 

انتهاي 
کوچه 

هجدهم- 
پشت 

مجتمع 
آزادگان - 

کوچه 
وحدت

1-2-10346-33-1-0-0 23
99

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 156 مورخ 1396/10/21 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 402.40 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 333023 مورخ 1397/04/24 
در مرحله اسکلت ( فاقد خالف ) صادر گردیده است. حال عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.42 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 52.63 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.58 مترمربع ( هر طبقه 1.86 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.39 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.44 متر مربع ( هر طبقه 0.48 
متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 13.93 مترمربع -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 13.80  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

23
99

حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص اضافه بنا همزمان ساز، راي صادره بدوي 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و با عنایت به اینکه دلیل مستدلی توسط مالک 
ارائه نگردید موجبی براي نقض راي بدوي مشاهده نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، 

راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,768,000(یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار )  ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 2.72  0.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/09 1/98/30099 تجدید 
نظر

بلوار ش  
رجایی  ك 

29- ك 
مهربان

1-2-10093-17-1-0-0 240
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 276
مورخ1389/09/23 بصورت 4طبقه و زیرشیروانی روي پیلوت در 4 واحد مسکونی صادر 

..گردیده است
عملیات ساختمانی درحد اجراي سفتکاري بوده که ملک مذکور ازبابت گزارش تخلف بشرح 

:ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي کمسیون ماده صد  میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 4.05مترمربع و کاهش عرض حیاط خلوت درحدشرق از 2.50 -1

متر به 2 متر بر خالف راي کمیسیون ماده پنج
افزایش بنا در طبقات دوم تا چهارم بسطح 9.66مترمربع که براي هر طبقه بسطح 2-3.22

.مترمربع میباشد
افزایش سطح کنسول در  طبقات 2 -4 بسطح 1.53مترمربع و تا این مرحله رعایت  -3

.پارکینگ میگردد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفیدمسکونی در همکف بسطح 3.72مترمربع -4

بصورت اضافه بناي تراکمی در زمان پروانه
رعایت ارتفاع  مجاز پیلوت پس از کفسازي الزامی میباشد.,وبا وضع موجود داراي بالمانع 

..1/33/222649 مورخ 95/05/26 میباشد
====================

=======
حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی راداشته که عملیات ساختمانی درمرحله نازك 

کاري میباشد..و براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي مابه التفاوت 
:همزمان ساز درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد

 افزایش بنا یکدست ساز درهمکف بسطح 1.36 مترمربع-
(افزایش بنا بصورت احداث انباري درمحوطه بسطح 5.34 مترمربع (1397-

افزایش بنا درهمکف بصورت سایبان درمحوطه حیاط خلوت جهت پارکینگ بسطح 10.65 -
 مترمربع (1397) و عدم رعایت 2متر حیاط خلوت

 افزایش بنا یکدست سازدرطبقه اول بسطح 1.36 مترمربع-
کاهش زیربنا در ادامه راه پله به بام بسطح 13.23 مترمربع نسبت به گزارش قبلی جهت -

..ارسال به کمیسیون میباشد
/..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی تقدیم میگردد

===
براساس گزارش فوق الذکر داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 1/98/30099 
مورخ 98/04/09 مبنی بر اعاده به وضع سابق در خصوص انباري و احداث سایبان درحیاط 

240
0
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



..خلوت مالک نسبت به اجراي حکم اقدام نمودند
/..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/18 1/98/30100 تجدید 
نظر

دیلمان  
چهار راه 
بهشتی 

  بوستان 15

1-1-10486-4-1-0-0 240
1

تجدید نظرخواهی مالک نسبت به دادنامه بدوي وارد و موجه نمی باشد ،راي مذکور 
صحیحا و خالی از منقصت قانونی اصدار یافته و خدشه اي بر مبانی و ارکان آن متصور 

نمی باشد ،بنابراین با توجه به مراتب مذکور با رد اعتراض، دادنامه بدوي ،عینا تایید 
می گردد

جریمه 2.45  4
 

3100000  , 1397 توسعه بناي تجاري

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي زیر شیروانی  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

134,991,360(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  نهصد و  نود و  یک هزار و  سیصد و  
شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 120.36  3
 

3100000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 252 
مورخ96/12/27 به صورت یک طبقه روي پیلوت ویکباب مغازه در یک  واحد مسکونی  با 

..زیر بناي کل 237.47مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
کاهش زیربنا در همکف به سطح 1/10مترمربع--
 افزایش سطح تجاري بمقدار 2.45 مترمربع--

کاهش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح 1/10 مترمربع که جمعآ بسطح 2/20 مترمربع--
عدم رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره) در طبقه اول بسطح 8.34--

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد بسطح 111.30 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 8.34مترمربع عدم --

  رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره)
  افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 0/73 مترمربع--

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است--
با توجه به افزایش واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داشته و --

...درخصوص کسري پارکینگ تجاري درهنگام صدور پروانه محاسبه وپرداخت گردیده است
...مشمول نما ومنظر میگردد--

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالفی  را دارند
===========

طی بررسی به عمل آمده در نقشه برداري ارائه شده گزارش فوق الذکر بشرح ذیل اصالح 
:.میگردد

کاهش زیربنا در همکف به سطح 1/10مترمربع--
 کاهش سطح تجاري بمقدار 0/76 مترمربع--

 کاهش بنا درطبقه اول  بسطح 1/10 مترمربع نسبت به پروانه صادره--
عدم رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره) در طبقه اول بسطح 8.34--

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد بسطح 111.30 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 8.34مترمربع عدم --

  رعایت یکمتر عقب سازي (براساس ضوابط پروانه صادره)
  افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 0/73 مترمربع--

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است--
با توجه به افزایش واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داشته و --

240
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



...درخصوص کسري پارکینگ تجاري درهنگام صدور پروانه محاسبه وپرداخت گردیده است
...مشمول نما ومنظر میگردد--

....مراتب جهت به روز رسانی و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
..عملیات ساختمانی باتمام رسیده است***

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2رابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  807,340,800(هشتصد و  هفت میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  
هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 120.14  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/12 1/98/30107 تجدید 
نظر

خیابان  
شهید 

رجایی  49
-بن بست 

دوم

1-2-10234-290-1-0-0 240
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و اسکلت و سقف 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/34مورخ 97/04/26 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 472.20 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 26.54 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 79.62 مترمربع (هر طبقه 26.54 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 10.83  -4
مترمربع (هر طبقه 3.61 مترمربع)

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 33.28 مترمربع
داراي کسري فضاي باز به سطح 34.70 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 3 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

از بابت موارد فوق داراي سوابق گزارش می باشد. مراتب با توجه به درخواست گواهی  ****
.عدم خالف جهت دستور تقدیم می گردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

240
2

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 
شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 

صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 230.88  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/25 1/98/30108 تجدید 
نظر

گلسار  
خ125 
ولیعصر

1-1-10116-1-1-0-0 240
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/212 مورخ 1396/12/12 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 900.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 34.53 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 138.09 مترمربع ( هر طبقه 46.03 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 56.86 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 10.83  -

مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 1.40 متر مربع ( هر طبقه 0.35 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 11.46 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی به سطح 55.46 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي 

.سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

240
3

با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص 

اضافه بناي همکف بمساحت 3.68 مترمربع و اضافه بنا در طبقات اول و دوم هریک 
بمساحت 5.48 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 26,352,000(بیست و  شش 
میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 14.64  1.5
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/26 1/98/30109 تجدید 
نظر

قلی پور   
طالقانی

1-2-10356-14-1-0-0 240
4

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 86.50 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ51,900,000(پنجاه و  یک میلیون و  نهصد هزار )  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 86.5  0.5
 

1200000  , 1388 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی به سطح عرصه 142 مترمربع بوده که براي 
آن پروانه نسقی به شماره 368 مورخ 1379/07/03 صادر گردیده است. الزم به توضیح است 
زمین به 2 قسمت تبدیل شده و از بابت احداث ساختمان بر روي زمین نسقی به سطح حدود 
85 مترمربع به صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با زیربناي همکف ( به صورت 
پیلوت ) به سطح 76.5 مترمربع و طبقه اول به سطح 76.5 مترمربع و طبقه دوم نیز به سطح 
76.5 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي 

ماده صد مورخ 1388/03/13 و تجدید نظر مورخ 1388/03/26 می باشد و اجراي حکم 
.گردیده است

حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی نسبت به سوابق به شرح 
:ذیل می باشد

تبدیل پیلوت به سوئیت در همکف به سطح 49.77 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 3.68 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 10.96 مترمربع ( هر طبقه 5.48 مترمربع ) -
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد -

الزم به توضیح است مازاد تراکم زمان پروانه در همکف به سطح 17.5 مترمربع و در طبقات  -
اول و دوم هرکدام به سطح 34.5 مترمربع می باشد. ( جمعاً به سطح 86.5 مترمربع )

 .اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی سال 1388می باشد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

240
4

در خصوص اعتراض آقاي مهدي ثابت نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 

دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 

، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 278.11  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/05 1/98/30112 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
بوستان 13 

مجتمع 
فرهنگیان

1-1-10483-25-1-0-0 240
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/344مورخ 96/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1387.40 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 36.91 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 228.04 مترمربع (هر طبقه 57.01 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 11.08  -4

مترمربع (هر طبقه 2.77 مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 19.19 مترمربع 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.به سطح 30.09 مترمربع کسري فضاي باز و به سطح 80 مترمربع کسري فضاي سبز دارد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

240
5

حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف 
مدلول پروانه احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 

با عنایت به اینکه دلیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي 
بدوي مشاهده نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه 

با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,073,923,200(یک میلیارد و  
هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال عیناً تایید می 

گردد.

جریمه 159.81  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/04/09 1/98/30113 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام خ 
وحدت ك 

 مهربان

1-2-10093-10-1-0-0 240
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/278 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.728/89 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 21/74 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 105/72 متر مربع (هر طبقه 26/43 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 21/16 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/07 متر مربع و -4

طبقات 26/28 متر مربع (هر طبقه 6/57 متر مربع)
بمساحت 35/87 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و بمساحت 26/46 متر مربع -5

.کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه با توجه به افزایش عرض درب سواره رو طبق پالن ارائه شده یکواحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

240
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 33,230,400(سی و  سه میلیون و  دویست و  سی هزار و  
چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 19.78  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30114 تجدید 
نظر

استادسرا 
کوچه 8
  متري

1-2-10011-20-1-0-0 240
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,517,779,200(یک میلیارد و  پانصد و  هفده میلیون و  
هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 225.86  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 99 مورخ 96/08/03 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد 

مسکونی و بازیربناي 658.08 مترمربع بوده که مورخ 96/11/28 پروانه مرحله دوم صادر 
گردیده حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 35.91 مترمربع که از بابت اضافه بنا به سطح 31.32 مترمربع  -1
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده براین اساس داراي مابه التفاوت 

.به سطح 4.59 مترمربع میباشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 44.87 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 65.38 مترمربع (هر طبقه 32.69 مترمربع)-3
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 111.02 مترمربع-4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 14.85 مترمربع -5

به سطح 4.93 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع در  -6
زیرشیروانی

داراي کسري فضاي باز به سطح 21.46 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح تقریبی 3 
.مترمربع میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

240
7

حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف 
مدلول پروانه احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 

با عنایت به اینکه دلیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي 
بدوي مشاهده نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه 

با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 2,295,201,600(دو میلیارد و  
دویست و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  یک هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید می 

گردد.

جریمه 228.52  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/09 1/98/30115 تجدید 
نظر

0-0-1-19-10108-1-1 گلسار 122  240
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخ 1396/07/02 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 980.15 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 27.29 مترمربع داراي سوابق درواحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 321283 مورخ 
.1396/12/13 صادر گردیده است

حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 14.83 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 217.55 مترمربع ( هر طبقه 43.51  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.41 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 2.25 متر مربع ( هر طبقه 0.45 
متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 5.16 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 1.15 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز باتوجه به عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نگردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

240
8

با عنایت به مرتفع شدن موضوع تخلف ، با ستناد نامه شماره ش ر-41709 مورخ 
1398.03.19 شهرداري منطقه ، موجبی براي رسیدگی وجود نداشته و پرونده کان لم 

یکن اعالم میشود.

سایر 4.54  0
 

700000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1398/04/26 1/98/30116 تجدید 
نظر

گلسار خ  
125 

1-1-10097-22-1-1-0 240
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
اول و با بالمانع 1/33/35237 مورخ 86/7/23 توسط شاکی خریداري گردیده است. با توجه 

:به سوابق موجود در پرونده فنی موارد زیر مشاهده گردید
ساختمان مذکور قبل از اخذ پایانکار به شماره 8328 مورخ 80/9/4 برابر راي موره  -1
80/3/8 کمیسیون بدوي ماده صد از بابت تبدیل 49 متر مربع پیلوت به دو باب مغازه و 

احداث یک متر مربع انباري در زیر پاسیو داراي سوابق بوده است و به همین شکل پایانکار 
.مذکور اخذ گردید

پس از پایانکار مجدداً از بابت تبدیل 18.32 متر مربع پیلوت به یک باب مغازه  داراي راي  -2
مورخ 85/12/12 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه  می باشد.( قبل از تاریخ خریداري ملک 

 از سوي شاکی)
حالیه مالک واحد طبقه اول به پالك ثبتی 55/13838  با درخواست شکایت نسبت به   

:موارد زیر اعتراض دارد
با توجه به صورتمجلس تفکیکی در حد شمال ملک بسطح 10.7 متر مربع بصورت مسقف  -1
مشاعی و بسطح 9.33 متر مربع بصورت محوطه مشاعی غیرمسقف  بوده که در حال حاضر 

بصورت یکباب مغازه تبدیل یافته که ظاهرا موضوع راي مورخ 85/12/12 می باشد. ضمناً 
کنتور انشعابات گاز و برق داخل مغازه بوده و ساکنین دسترسی به آن ندارند و مالک نسبت 

.به این موضوع و احداث مغازه در مشاعات بدون رضایت مالکین اعتراض دارند
احداث انباري در زیر راه پله بسطح حدود 2 متر مربع -2

تبدیل انباري قطعه چهارم تفکیکی به سرویس بهداشتی بسطح 1.54 متر مربع که مورد  -3
.استفاده مغازه هاي تجاري می باشد

احداث انباري در زیر پیلوت به سطح حدود یک متر مربع -4
نصب موتور کولر اسپیلت در محوطه مشاعی پیلوت که موجب سلب آرامش ساکنین  -5

گردیده است
نصب تابلوهاي مغازه بر روي نماي اصلی واحد ملک شاکی -6

.جهت بررسی دقیق نیاز به ارائه مدارك از سوي متشاکی می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

240
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مرتضی سپهري فر  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه یک رشت مبنی بر تبدیل پیلوت به 3 باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به 

مساحت 57.30 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 

19741 مورخ 97.02.14(ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ) و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 17.190.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,438,000,000(سه میلیارد 

و  چهارصد و  سی و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 57.3  0
 

3360000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1398/07/14 1/98/30147 بدوي شهرك 
بهشتی - 
خیابان 

شیرخانی - 
نبش  بن 

بست 
میخک

1-1-10271-29-1-0-0 241
0

در خصوص 3  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,057,694,400(یک میلیارد و  پنجاه و  هفت میلیون و  ششصد و  
نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 104.93  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله سفت کاري که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  160مورخ  96/10/23 با زیر بناي کلی   755.13 مترمربع در 4 واحد 
مسکونی به انضمام  انبار زیر شیروانی صادر گردیده است. حالیه با توجه به نقشه برداري 

.ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 20.89 مترمربع -1

احداث سه  باب مغازه در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 57.30 -2
. مترمربع

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 20.89 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 20.89 مترمربع-4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 20.89 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 20.89 مترمربع -6

. کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 6.25 مترمربع -7
. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 0.48 مترمربع -8

. سه  واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد -9
از بابت موارد فوق الذرداراي سوابق پرداختی و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 

.باشد و خلف جدیدي مشاهده نشده است
.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام کار و بهره برداري می باشد

از بابت تعریض درب سواره رو حد شمالی ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می 
.گیرد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

241
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره12778مورخ 98/02/04 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.731.000.000ریال تعیین و براورد نموده 

است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 346,200,000(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.31  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/13 1/98/30221 بدوي خمسه بازار  
 مرادیان 

-امید

1-1-10329-1-1-0-0 241
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 782,712,000(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  
هفتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 232.95  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 50 مورخ 92/03/23 که مورخ 92/07/28 به صورت 4 طبقه بر روي 

پیلوت در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 322.85 مترمربع اصالح گردیده است. حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به صورت پوشش 

:صددرصد و به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 35.88 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.73 مترمربع -2
احداث یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 17.31 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 107.64 مترمربع (هر طبقه 35.88 مترمربع)-4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 7.59  -5

مترمربع (هر طبقه 2.53 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 35.58 مترمربع-6

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 2.83 مترمربع -7
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 36.58 مترمربع -8

به سطح 4.12 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در  -9
 زیرشیروانی

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -10
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

241
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بناي احداثی بصورت تبدیل پیلوت به نمازخانه و دفتر امور اداري و 
کتابخانه ، با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 683,880,000(ششصد و 
 هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید

جریمه 227.96  2.5
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/30240 بدوي بلوار  
انصاري- 
روبروي 

اداره برق 
کوچه فنی 
حرفه اي  
دانشگاه 

سماء

1-1-10236-5-1-0-0 241
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 810,000,000(هشتصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 450  1.5
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بناي احداثی بصورت بوفه و انتشارات  با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 84,648,000(هشتاد و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 35.27  2
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره627-81/10/26بصورت دبیرستان 
غیر انتفاعی (متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی) صادرکه تاکنون تمدید نگردیده 

..وفاقداعتبارمیباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه با توجه به ارایه نقشه برداري موجود داراي افزایش 

بنا به شرح زیر میباشد
احداث سرویس بهداشتی درمحوطه حیاط بسطح 18.35مترمربع-1

احداث سالن ورزشی (سالن اجتماعت)درمحوطه حیاط بسطح 39.16مترمربع-2
احداث نگهبانی درمحوطه حیاط بسطح 7.29مترمربع-3

 احداث بوفه درمحوطه حیاط بسطح 7.29مترمربع-4
کاهش زیر بنادر همکف بسطح 1.96مترمربع-5

کاهش زیر بنادرطبقات1الی4هرکدام بسطح 1.96مترمربع جمعابسطح 7.84مترمربع-6
تبدیل پیلوت پارکینگ به فضاي آموزشی و دفتر امور اداري و کتابخانه بسطح 7-208.11

 مترمربع
لذا جهت محاسبه تعداد کسري پارکینگ آموزشی با توجه به استفاده بصورت دبیرستان .

نیاز به استعالم از سازمان آموزش و پرورش در مورد تعداد دبیر و کادر اداري و دانش آموزان 
.میباشد

...مراتب جهت صدوردستور مقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 247495مورخ 97.12.18 و گزارش شهرداري با اصالح متراژ در همکف ، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات 
ضمن نقض راي تجدیدنظر  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

4,946,457,600(چهار میلیارد و  نهصد و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه و 
 هفت هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 490.72  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30245 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ 
178 فلکه 

 اول

1-1-10139-14-1-0-0 241
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري ،  راي صادره 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدیدنظر 

را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي تجدیدنظر ، جریمه بمبلغ 306,096,000
(سیصد و  شش میلیون و  نود و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 182.2  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 393مورخ 
93/12/28بصورت 5.5 طبقه و در 9 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیر بناي کل 
2000.01 مترمربع می باشد  که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 

از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی 
طبقات و سربندي  و شروع سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 54.25 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه بسطح 23.17مترمربع که فعال فقط دیوارگذاري -
 . شده و فاقد کرکره می باشد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 155.70مترمربع (هر طبقه  77.85 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه  سوم به سطح 65.89مترمربع -

اضافه بنا در طبقه  چهارم به سطح 79.85 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.96مترمربع  -
 عدم رعایت عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 119.31مترمربع که از این مقدار به سطح 27.50مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف 15.04 و در مجموع طبقات اول تا -
 چهارم 0.68 مترمربع

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 154.36 مترمربع ضمن اینکه قسمتی از آن بصورت تراس -
روباز مشاعی (بسطح 30.87 مترمربع) اجرا شده که به دلیل مشاعی بوده جزء زیربنا 

. محاسبه نشده است
حذف راه پله به بام به سطح 50.12 مترمربع در تراز بعد از زیرشیروانی بر خالف مفاد  -

 پروانه صادره
تا این مرحله با توجه به عدم اجراي نماسازي ستونها رعایت 10 باب پارکینگ  مسکونی می -
گردد ضمناً با توجه به افزایش متراژ یکی از واحد هاي طبقه 5  به 268.94مترمربع و ضرورت 

.  نیاز به پارکینگ دوبل یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز دارد-

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 9 به 10  واحد (در طبقه 5 از یک به دو واحد تبدیل  -
شده است) که با توجه به اینکه  متراژ واحد کوچکتر 72.59مترمربع و کمتر از اضافه بنا می 

.باشد امکان لحاظ مابه التفاوت نمی باشد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 182.20 مترمربع از تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)

241
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



از بابت موارد فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1396/04/31 مبنی بر تخریب 
.مغازه و منتفی شدن کسري پارکینگ و بابت اضافه بناي طبقات جریمه نقدي می باشد

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و دیوارهاي مغازه تاکنون تخریب نگردیده 
و یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد. حالیه مالک در خصوص کاهش سطح راه 

پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 15.04 مترمربع  مبنی بر اینکه راه پله 
کاهش یافته به فضاي البی اختصاص یافته درخواست بررسی مجدد را دارند. ضمناً برابر 

نقشه هاي ارائه شده پارکینگ شماره 1 و 12 به صورت دوبل براي طبقه 5 اختصاص یافته و 
.درنتیجه کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد

ضمناً به دلیل افزایش درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت محاسبات 
.درآمدي می باشد

**************************************
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
ماده صد مورخ 1398/05/08 مبنی بر تبدیل مغازه به پیلوت ( اعاده به وضع سابق ) بوده 

.وبراي مابقی تخلفات راي جریمه صادر گردیده است
حالیه متقاضی برابر تصاویر پیوست اقدام به تبدیل مغازه به پیلوت را نموده و درخواست 

مختومه نمودن پرونده را دارند. ضمناً عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي رجبعلی حسین نیا مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات هر طبقه به مساحت 49.25 

مترمربع، ودر زیر شیروانی بمساحت 0.07مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب دو برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,655,270,400(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  
دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 246.32  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30249 بدوي 0-0-1-62-10015-2-1  استادسرا  241
4

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات (هر 
طبقه) به مساحت 2.27 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی به مبلغ 53,390,400(پنجاه و  سه 
میلیون و  سیصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 9.08  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  257 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  1023.15 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  اجراي 
اسکلت می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 49.25 متر مربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 197 مترمربع ( هر  -2
طبقه 49.25 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 9.08 مترمربع ( هر طبقه 2.27 متر مربع 

(
توسعه زیر شیروانی بسح 0.07 متر مربع -4

تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -5
.گردد

.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

241
4

نظر به اینکه در راي شماره 1/97/29200مورخ 97.12.22اشتباهاً به جاي بدوي، راي 
تجدیدنظر درج گردیده و مراتب از سوي شهرداري جهت صدور راي اصالحی اعالم 

شده لذا با اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تصحیح 
دادنامه مذکور به راي بدوي با حفظ مفاد راي جریمه به مبلغ 41,956,911,200(چهل و  
یک میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  شش میلیون و  نهصد و  یازده هزار و  دویست) ریال 

صادر می نماید. تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع است.

جریمه 3820  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/08/11 1/98/30269 اصالح
ي 

بدوي

گلسار بلوار  
گیل - 

 خیابان 104

1-1-10036-12-1-0-0 241
5
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 9مورخ 
95/04/26 به صورت 6 طبقه روي یک باب مغازه بسطح 56.90 مترمربع و زیرزمین شامل 11 
واحد مسکونی کالً با زیر بناي 2963.81 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 
اجراي اسکلت وسربندي  و شروع آجرچینی می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 57.04 مترمربع -

. احداث یک باب انباري در زیر زمین که بسطح 13.71 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد -
اضافه بنا در همکف به سطح 66.58 مترمربع -

 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 370.17 مترمربع -
 افزایش تعداد مغازه از یک باب به دو باب -

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 79.41 مترمربع -
تبدیل کل طبقه اول به تجاري بسطح 382.06 مترمربع که دوبلکس مغازه ها را تشکیل می  -

 .دهد
 احداث اتاقک نگهبانی و سرایداري در طبقه اول بسطح 17.16 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 52.75 مترمربع -
تبدیل کل طبقه دوم به تجاري بسطح 359.13 مترمربع که تریبلکس مغازه ها را تشکیل  -

. می دهد
اضافه بنا در طبقات سوم تا چهارم جمعاً به سطح  207.56 مترمربع ( هر طبقه 103.78  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات سوم و چهارم بسطح 0.60  -

مترمربع (هر طبقه 0.30 مترمربع )
.اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 56.71 مترمربع  ضمنا داراي تراس اختصاصی نیز می باشد -
.اضافه بنا در طبقه 6 بسطح 16.20 مترمربع  ضمنا داراي تراس اختصاصی نیز می باشد -

 احداث 8 باب انباري در زیرشیروانی و راه روي دسترسی به آنها بسطح 79.56 مترمربع -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی  از 11 به 6 واحد که رعایت 6 پارکینگ دوبل براي  -

. مسکونی ها گردیده است
با توجه به افزایش سطح تجاري مجموعا نیاز به 44 پارکینگ تجاري می باشد که با توجه  -

. به تامین 6 باب در زیرزمین تعداد 38 باب کسري پارکینگ تجاري دارد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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برابرگزارش کارشناس دادگستري  به پیوست بشماره 1091 مورخ 97/12/05 سال وقوع از  **
...97 به 96 اصالح گردید

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم سیده فاطمه سید 
دانش مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات هر 

طبقه به مساحت 0.85مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به 
مساحت 1.17 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 18,211,200

(هجده میلیون و  دویست و  یازده هزار و  دویست)ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 5.42  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/26 1/98/30271 بدوي گلسار  
خیابان 122 

8 متري

1-1-10126-14-1-0-0 241
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 51 مورخ 1394/05/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 

 .زیر بناي کل 498.54 مترمربع صادر گردیده است
از بابت افزایش بنا داراي سوابق بشرح ذیل می باشد و پس از آن گواهی عدم خالف دریافت 

 : نموده اند
 اضافه بنا در همکف به سطح 32.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 161.72 مترمربع ( هر طبقه 40.43 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 8.92 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 6.3 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 25.2 متر مربع ( هر طبقه 6.3 

متر مربع )
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم و چهارم از حالت ***

دوبلکس به یک واحد مستقل تبدیل گردیده ، در نتیجه مقدار 69.37 مترمربع با عنوان 
***افزایش تعداد واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد

با توجه به افزایش واحدها از 2 به 4 و تامین 3 پارکینگ داراي یک واحد کسري پارکینگ  -
.می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 44.57 متر مربع ( تبصره 7) -
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/08/22 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي 

. می باشد.پس از آن گواهی عدم خالف دریافت نموده اند
*********************************************************

******************************************************
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده که تا کنون به تایید نظام مهندسی نرسیده داراي 

: مغایرت بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.85 مترمربع-

 کاهش همزمانساز سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.17 مترمربع-
اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا چهارم بسطح 3.40 مترمربع (هر طبقه 0.85 -

مترمربع )
 کاهش بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 0.41مترمربع-

. نماي جانبی حلب رنگی است 
ضمنا از بابت احداث سایبان در دو متر حیاط خلوت طبق راي کمیسیون ماده صد  محکوم به 
تخریب گردیده که  مالک راسا نسبت به تخریب سایبان اقدام و اجراي راي نموده  و تعداد 
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. سه باب پارکینگ تامین شده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******
طی بازدید مجدد مالک مجددا اقدام به احداث سایبان با اسکلت فلزي بسطح 6 مترمربع در 

. دو متر حیاط خلوت نموده که  برابر راي کمیسیون جریمه گردیده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******
حال برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده مغایرتی مشاهده نشد و 
رعایت سه پارکینگ براي سه واحد می گردد  که قطعات اول و دوم بصورت تزاحمی و مربوط 

. به یک واحد است .  یک باب کسري پارکینگ داراي سابقه است
 . انباري ها در زیرشیروانی قرار دارد و واحد ها در حال بهره برداریست

.تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 409,668,000(چهارصد و  نه میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 48.77  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/30280 بدوي بلوار معلم  
ده متري 
طالقانی 
برادران 
اطمینان

1-2-10031-8-1-0-0 241
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 162 مورخ 1396/10/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 375.78 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 326219 مورخ 1396/12/24

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري 
:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 30.06 مترمربع ( هر طبقه 10.02 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 1.25 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.44 متر مربع ( هر طبقه 2.48 
متر مربع )

.زیر شیروانی به سطح 1.54 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

241
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در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 
شهرداري ها  راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 250,800

(دویست و  پنجاه هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 57.  2
 

220000  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30340 بدوي گلسار بلوار 
نماز  

گلستانه- 
ساختمان 

عسل

1-1-10237-63-1-0-0 241
8

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

310,684,000(سیصد و  ده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار )  ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 52.06  2.5
 

220000  , 1376
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی بصورت دو طبقه بر روي پیلوت و 2 باب مغازه درحال 
بهره برداري  با زیربناي کل تقریبی   308.70 مترمربع که داراي پروانه بشماره 472 

مورخ75/12/26وپایانکار ساختمانی بشماره 16446مورخ76/10/23وبالمانع تفکیکی بشماره 
1/33/16733 مورخ76/11/06 ودرخصوص دوباب مغازه داراي سوابق درواحد جلوگیري از 

..تخلفات ساختمانی میباشد
حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده از وضع موجود توسط مالک داراي افزایش درهمکف 

:وطبقات بشرح ذیل میباشد
افزایش بناي همزمانساز بصورت سایه کنسول بسطح 4.23 مترمربع (سال وقوع 76)-

 کاهش بناي تجاري براي مغازه شماره 2 بسطح 2/58 مترمربع-
افزایش بناي تجاري براي مغازه شماره 3 بسطح 0/57 مترمربع(سال وقوع 76)-

احداث یکباب مغازه درهمکف بسطح 20.08مترمربع (آژانس تاکسی تلفنی) (که قسمتی -
بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 15.08 مترمربع و مابقی بسطح 5 مترمربع توسعه 

بناي تجاري)(سال وقوع 92)
احداث انباري در محوطه بسطح 5.86مترمربع(سال وقوع 92)-

احداث سرویس بهداشتی در محوطه بسطح 1.62 مترمربع(سال وقوع 92)-
افزایش بناي همزمانساز در طبقه اول و دوم هرکدام بسطح 5/60 مترمربع که جمعآ بسطح -

11/20مترمربع (سال وقوع 76)
ادامه راه پله به بام بسطح 10.20مترمربع(سال وقوع 92)-

احداث یکباب انباري در زیرشیروانی بسطح 26.43 مترمربع (سال وقوع 92)-
با توجه به احداث یکباب مغازه درمحوطه و پیلوت داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري 

..براساس ضوابط سال وقوع تعلق میگردد
..عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه مالک درخواست صدور پایانکار ساختمانی رادارند

حالیه براساس نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد بشماره 98/105719 مورخ 
98/06/17 درخصوص میزان دقیق تخلفات (گزارش جدید) و بررسی کسري پارکینگ 

پارکینگ آژانس (تاکسی تلفنی) الزم بذکراست گزارش تخلفات فوق الذکر مورد تائید بوده 
ولذا درخصوص پارکینگ اختصاصی براي ماشین هاي تاکسی تلفی که برابر اجاره نامه خط 
عادي مورخ 97/12/03 و ومجوز و پروانه کسب اتحادیه صنف موسسات تورسیتی واتومبیل 
کرایه (آژانس تاکسی تلفنی) بشماره 370956261 مورخ 93/08/19 به پیوست داشته که 

پارکینگ تامین شده بصورت یک قطعه زمین بایر بمساحت 265 مترمربع در فاصله 60متري 
..تاکسی تلفنی با قرار داد اجاره مدنظر قرار گرفته شده است

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,413,316,800(یک میلیارد و  چهارصد و  سیزده میلیون و  سیصد و 
 شانزده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 140.21  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/29 1/98/30342 بدوي گلسار - 
کوچه استاد 
معین- بن 

بست 
وحدت

1-1-10224-220-1-0-0 241
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان 3 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی و در 
مرحله نازك کاري که داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 1/96/407 مورخ 

1396/12/28 و به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و با مساحت کلی 
.617.75 مترمربع صادر شده است

:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد
.توسعه بناي مسکونی در همکف به مساحت 12.17 مترمربع-1

.توسعه بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 14.02 مترمربع -2
.توسعه بناي مسکونی در طبقه دوم به مساحت 14.02 مترمربع -3

.کاهش مساحت در طبقه سوم به مساحت 72.67 مترمربع -4
باتوجه به تبدیل سه واحد مسکونی به یک واحد مسکونی داراي 100 مترمربع بناي مازاد  -5

برتراکم  تبدیل راه پله آسانسور مشاعی به راه پله و آسانسور اختصاصی ( هر طبقه 25 
.مترمربع ) می باشد

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز طبقه اول الی سوم حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 25,651,890(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  پنجاه و  یک هزار و  

هشتصد و  نود) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.79  3
 

297000  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30355 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  

گلستان 3

1-1-10061-8-1-0-0 24
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (توسعه تجاري)اضافه بناي تجاري حکم  
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  4,538,160(چهار 

میلیون و  پانصد و  سی و  هشت هزار و  یکصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.82  4
 

297000  , 1381 تبدیل غیر مجاز 1398/04/18 1/98/30355 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  

گلستان 3

1-1-10061-8-1-0-0 24
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه و پایانکار ساختمانی بصورت 2 طبقه روي یک 
باب مغازه داراي بالکن و یک باب انباري تجاري مجموعا در سه واحد مسکونی می باشد از 
بابت افزایش بنا نسبت به پایانکار صادره ، داراي سابقه گزارش و راي جریمه از کمیسیون 

: ماده صد بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 5.22 مترمربع -

 اضافه بناي همزمانساز در انباري و سرویس جداساز در حیاط بسطح 1.77 مترمربع -
بناي مازاد بر تراکم بدلیل احداث همزمانساز دو باب انباري در زیر پله بسطح 5.38  -

 مترمربع
 اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري بسطح 1.12 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول  بسطح 8.20 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم بسطح  4.11 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه سوم بسطح 4.11 مترمربع -

درنقشه ها موجود در پرونده فنی و در وضع موجود مغازه اول داراي بالکن بوده که در  -
. پایانکار بدان اشاره نشده است

الزم به توضیح است که مساحت وضع موجود مغازه اول 25.20 مترمربع (برابر نقشه  -
برداري)می باشد لکن بسطح 22.50 مترمربع داراي سوابق می باشد . همچنین انباري مورد 

نظر (تجاري)بسطح 15 مترمربع داراي سوابق می باشد لیکن در وضع موجود 13.96 مترمربع 
می باشد ، بنا براین از بابت مغازه اول بسطح 2.70 مترمربع بدهکار و از بابت مغازه دوم 

. بسطح 1.04 مترمربع بستانکار می باشد
****************************************************

.  تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد
مجددا از بابت احداث سایبان فلزي با سقف ایرانیت بسطح 6.17 مترمربع طبق اظهارنظر 

واحد جلوگیري از تخلفات داراي سوابق پرداخت جریمه می باشد و پس از آن خالفی 
. مشاهده نشده است

حالیه با توجه به پرداخت جریمه انباري تجاري تقاضاي متمم پایانکار و تغییر نام از انباري به 
.مغازه را دارند . مراتب جهت دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

24
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 89,208,000(هشتاد و  نه میلیون و  دویست و  
هشت هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 17.7  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/17 1/98/30369 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
کوي امام 

رضا(اسماعی
ل اباد) 
چهارم 

محراب یک

1-1-10507-12-1-0-0 24
21

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
احداث  یک طبقه مازاد به مساحت 78.37 متر مربع و 27.11 متر مربع تراس غیر 

مسقف ،  بااعمال  ضریب 2.5  برابر ارزش معامالتی ساختمان ،  جریمه بمبلغ 
886,032,000(هشتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  سی و  دو هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد..

جریمه 105.48  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 179 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی با 

 vزیربناي 450/62 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده که قبال
بابت اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 8/42 متر مربع داراي رأي بدوي 

: بشماره 1/96/21073 مورخ 1396/08/13 همچنین مجدداv داراي
کاهش بنا در همکف نسبت به سوابق بمساحت 2/52 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 17/70 متر مربع (هر طبقه 5/90 متر مربع)-2
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 78/37 متر مربع بهمراه -2

تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 27/11 متر مربع
کاهش سطح راه پله به بام بمیزان 1/2 متر مربع-3

.کسري پارکینگ ندارند
.ضمناv پالك مذکور در حریم اطالعات قرار دارد

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون جهت آخرین گزارش از وضع موجود بحضور تقدیم 
.میگردد

الزم به ذکر است که طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به پوشش تراس غیر مسقف 
.در طبقه چهارم ( بمساحت 27/11 متر مربع) بصورت شیروانی نموده اند

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی گل پیکر موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث نیم طبقه مازاد (بالکن تجاري)  بدون مجوز شهرداري به 

مساحت 50.21 مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 

کارشناسی به شماره45153-98.03.23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی 
بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظروتعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1.672.000.000

ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 334,400,000(سیصد و  سی و  چهار میلیون و  چهارصد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50.21  0
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/01 1/98/30370 بدوي خ سعدي  
ك فالحتی 
- کوچه 18 

کوچه 17
شهریور 5

1-2-10309-22-1-0-0 24
22

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري به شماره 1/97/70 مورخ 
97/05/08به صورت یک باب مغازه فاقد بالکن با ارتفاع 3.40 متر و بسطح کل 51.67 

مترمربع می باشد که عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت بوده و تا این مرحله داراي 
: مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد

 کاهش بنا در همکف بسطح 0.02 مترمربع - 
  احداث بالکن تجاري بصورت سراسري (یک طبقه مازاد ) بسطح 50.21 مترمربع -

با توجه به پرداخت یک باب کسري پارکینگ در زمان پروانه تعداد یک باب کسري  -
. پارکینگ دارد

از بابت گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد   و حالیه عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي راي صادره از کمیسیون 

.ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/11 1/98/30400 تجدید 
نظر

گلسار 165 
-ساختمان 

 شبنم

1-1-10150-55-1-1-0 24
23

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره18-100-97  مورخ 97.12.20معادل 649,859,000
(ششصد و  چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  نه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 54.61  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1398/06/11 1/98/30400 تجدید 
نظر

گلسار 165 
-ساختمان 

 شبنم

1-1-10150-55-1-1-0 24
23

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، برابر سند مالکیت به صورت یک باب مغازه به سطح 54.61 
مترمربع داراي بالکن به سطح 103.91 مترمربع که از بابت احداث آنها داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و گواهی پایانکار به شماره 298096 مورخ 1395/12/28

 صادر گردیده است. الزم به توضیح است متقاضی مغازه فوق به سطح 54.61 مترمربع را 
تبدیل به 2 باب مغازه و بالکن به سطح 103.91 مترمربع را با راه پله جدا تبدیل به یک باب 

مغازه مستقل با قدمت سال 1397 نموده که برابر ضوابط جاري داراي 3 واحد کسري 
پارکینگ تجاري می باشد و از بابت آن داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

1397/12/04 مبنی بر اعاده به وضع سابق می باشد. حالیه متقاضی بالکن تبدیل شده به 
مغازه مستقل را به حالت قبل برگردانده و فقط از بابت تبدیل مغازه به سطح 54.61 مترمربع 
به 2 باب مغازه که داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد ، درخواست بررسی مجدد و 
.ارسال پرونده به کمیسیون را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 3.83 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 6,434,400
(شش میلیون و  چهارصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 3.83  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/04/04 1/98/30410 بدوي بلوار شهید  
قلی پور 

نبش کوچه 
23 

1-2-10719-32-1-0-0 24
24

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 407,484,000(چهارصد و  هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 48.51  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث  داراي موافقنامه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/11/30 که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 175 مورخ 

1394/10/06 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی به همراه یک باب مغازه به سطح 37 
مترمربع و بالکن در حد 1/3  با زیر بناي کل 400.34 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.40 مترمربع -
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 34.32 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 52.95 مترمربع -
توسعه راه پله و آسانسور در طبقه اول به سطح 4.27 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 23.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 10.26 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.64 مترمربع  -

به صورت تراس روباز می باشد )
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ( 3  -
کسري پارکینگ دارد که با توجه به پرداخت 1 عدد در زمان پروانه داراي 2 واحد کسري 

پارکینگ می باشد )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 3.83 متر مربع ( تبصره 7) -

.طبقه چهارم در اجرا حذف گردیده است
*****************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 86831 مورخ 1398/05/08 در صورت 
تخریب توسعه تجاري و برگشت به حالت قبل ( زمان پروانه ) الزم به توضیح است با توجه به 
اینکه ستونگذاري و جانمایی راه پله و همچنین ارتفاع مغازه در وضع موجود با رعایت مفاد 

راي کمیسیون ماده 5 عمالً امکان تامین یک عدد پارکینگ می باشد که آن هم توسط مالک 
با توجه به احداث سایبان فلزي متصل به ساختمانی در حیاط مشاعی ( زیر سایه کنسول ) به 

سطح 13 مترمربع  تامین گردیده است. ضمناً در صورت برگشت به حالت پروانه ، کسري 
پارکینگ تجاري منتفی و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت.  مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
24

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمدجمالی صف سري 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 8.96 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 18.69مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 7.72 مترمربع و در طبقات اول تا 

سوم هر یک به مساحت 9.48 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 849,996,000(هشتصد و  چهل و  نه میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 101.19  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 1/98/30417 بدوي رشتیان -  
چهارراه 

وحدت ك 
29 ك 
شهید 
مهربان

1-2-10093-23-1-0-0 24
25

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/263 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

538/96 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد.(سربندي 
نشده)

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/96 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 56/07 متر مربع (هر طبقه 18/69 متر مربع)-2
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/72 متر مربع و در -3

طبقات 28/44 متر مربع (هر طبقه 9/48 متر مربع)
بمساحت 8/78 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و طبق فضاي سبز نشان داده -4

.شده سایت پالن بمیزان 11/49 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

********
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

براي کسري دو قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
45,562,500(چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر 

می گردد .

جریمه 50  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/04 1/98/30419 تجدید 
نظر

قلی پور- 
معلم-طالقان

ي-فرعی 
سوم-دفتر 

تجاري

1-2-10355-57-1-0-0 24
26

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث اضافه بناي خارج از تراکم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 19,655,662
(نوزده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  پنج هزار و  ششصد و  شصت و  دو) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 21.57  2
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی براي طبقه اول و احداث بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
6,275,323(شش میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج هزار و  سیصد و  بیست و  سه) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 137.73  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در 2
 واحد مسکونی با قدمت حدود 12 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1385) و بدون مجوز بر روي 

.عرصه نسقی بمساحت 82/95 متر مربع احداث گردیده است
طبق پالن معماري ارائه شده کل زیربنا 159/30 متر مربع (همکف بمساحت 80/75 متر مربع 

.-طبقه اول بمساحت 78/55 متر مربع)  و تعداد 2 واحد کسري پارکینگ دارند
بناي داخل تراکم در همکف بمساحت 59/18 متر مربع -بناي خارج از تراکم 21/57 متر مربع 

و کل زیربناي طبقه اول بمساحت 78/55 متر مربع داخل تراکم
توضیح اینکه بابت احداث بناي بدون مجوز بمساحت 168 متر مربع داراي رأي کمیسیون 

.بدوي (غیابی) بشماره 1/96/21988 مورخ 1396/09/28 مبنی بر تخریب میباشند
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 

محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 13 مورخ 1397/07/26
. فاقد عقب نشینی میباشد

حالیه متقاضی با توجه به تصمیم کمیسیون جهت بررسی و گزارش بروز بحضور تقدیم 
.میگردد

24
26

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي احداث یک طبقه مازاد ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,765,411,200(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  پنج میلیون و  چهارصد و  یازده 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 175.14  3
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/04 1/98/30422 بدوي بلوار  
انصاري بن 

بست 
وحدت 

استاد معین

1-1-10527-3-1-0-0 24
27

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,249,046,400(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  نه 
میلیون و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 185.87  2
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1398/04/04 1/98/30422 بدوي بلوار  
انصاري بن 

بست 
وحدت 

استاد معین

1-1-10527-3-1-0-0 24
27

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب0.5
 برابر ارزش معامالتی براي احداث بناي جداساز و سایبان ، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 7,573,500(هفت میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد

جریمه 14.73  0.5
 

1220000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 552 مورخ 
1391/12/06 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  548 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي نازك کاري و رو به اتمام  می باشد 

:و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 43.24 مترمربع -

 احداث دو باب انباري جداساز در انتهاي حیاط خلوت بسطح 10.86 مترمربع -
احداث سایبان متصل به اعیان با مصالح غیرهمگن بسطح 3.87 مترمربع جهت تامین  -

 پارکینگ
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 129.72 مترمربع ( هر طبقه 43.24   -

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 175.14 مترمربع خارج از تراکم-

 کاهش سطح راه پله تا بام بسطح 0.89 مترمربع -
. رعایت پارکینگ طبق ضابطه پروانه می گردد -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.01 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 9.90 مترمربع

.الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از  تراکم اعطایی استفاده ننموده اند
******************************

پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و حالیه عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
27

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
256514 مورخ 97/12/28کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 28800980000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 5,760,196,000(پنج میلیارد و  هفتصد و  شصت میلیون و  
یکصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 183.72  0
 

3100000  , 1391
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1398/04/18 1/98/30424 بدوي پستک  
ك16

-فرعی اول 
سمت راست 

نبش 20
متري گاز

1-1-10438-28-1-0-0 24
28

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ تجاري،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000
(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/18 1/98/30424 بدوي پستک  
ك16

-فرعی اول 
سمت راست

1-1-10438-28-1-0-0 24
28

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه توسط متقاضی داراي پروانه شماره 352 مورخ 1390/10/12 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 214/10 متر مربع صادر گردیده که در 
مرحله اجراي سقف طبقه سوم (سقف چهارم) برخالف مدلول پروانه خارج از طول 60% و 

 : مازاد بر تراکم داراي سوابق بصورت
 افزایش بنا در همکف بمساحت 21/80 مترمربع- 
 اضافه بنا در طبقات بمساحت 75/30 مترمربع-

که طبق رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/92/1142 مورخ 1392/04/29 محکوم به  
.پرداخت جریمه شده اند

حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به تخریب طبقات 2 و 3  نموده اند همچنین نسبت  
: به سوابق داراي مغایرت بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 8/78 متر مربع-1
تبدیل همکف به 2 واحد تجاري بمساحت هاي 31/26 متر مربع (واحد 1) و 51/82 متر -2

مربع (واحد 2)
توسعه بنا در طبقه اول بمساحت 8/78 متر مربع-3

تبدیل طبقه اول به تجاري بمساحت 83/08 متر مربع بصورت بالکن واحد تجاري شماره -4
2

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري-5
.حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست بررسی و کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
2332مورخ 98/1/17کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6334315000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1,266,863,000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  شش 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 162.29  0
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1398/03/28 1/98/30426 بدوي حسین اباد   
عطایی

1-2-10213-3-1-0-0 24
29

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري سه قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  
شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 764 مورخ 1391/12/28 به صورت 2.5 طبقه با زیر بناي کل 

161.65مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال حاضر به 
صورت داروخانه مورد بهره برداري قرار گرفته و مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در همکف به سطح 2.14 مترمربع -

تبدیل پیلوت به مغازه به سطح 51.29 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 4.28 مترمربع ( هر طبقه 2.14 مترمربع ) -

تبدیل واحدهاي مسکونی طبقات اول و دوم به تجاري جمعاً به سطح 102.58 مترمربع ( هر  -
طبقه 51.29 مترمربع )

.ضمناً راه پله به بام به سطح 12.2 مترمربع کاهش یافته است
تبدیل راه پله به بام به سطح 2 مترمربع به تجاري

از کل ساختمان به صورت یک واحد مغازه ( داروخانه ) مورد استفاده قرار گرفته و برابر 
.ضوابط داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد
.ضمناً سال وقوع تخلف 1392 می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به لحاظ عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

براي تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 217,576,800(دویست و  هفده 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129.51  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1398/11/29 1/98/30451 بدوي شهید  
رجایی- 
کوچه 
 نسترن

1-2-10077-72-1-0-0 24
30

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام  کار و بهره برداري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 506 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی  572.81مترمربع صادر شده است و 

متعاقب آن از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات با توجه به گزارش گارشناسی زیر ،  داراي 
.گواهی عدم خالف به شماره 342319 مورخ 1398/09/28 می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت  48.29مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48.66 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 48.66 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 48.66 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48.66 مترمربع-5
بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی (انباري + راه پله ) به مساحت 21.69 مترمربع که از -6

این مقدار 18.87 متر مربع آن بدلیل احداث 4 باب انباري و به مساحت 2.82 مترمربع 
.بصورت توسعه راه پله و آسانسور می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -7
. مفید در طبقه همکف به مساحت 2.35 مترمربع

کسري پارکینگ ندارد ولیکن ازبابت افزایش  درب  سواره رو در حد جنوبی یک واحد 
.کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

(( از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد و گواهی عدم خالف می 
باشد))

حالیه با توجه به عدم محاسه بناي مازاد بر تراکم ( تبصره ماده 7 ) به مساحت 129.51 در 
همکف و طبقات ، درخواست ارسال به کمیسیون و تعیین تکلیف آن را دارند

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به اینکه  دیوارگذاري و حصارکشی، قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را 
ندارد و نظریه شماره �7/2626±�82/4/10 و �7/4147±�90/9/20 اداره حقوقی قوه 

قضاییه موید مطلب فوق می باشد لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 44.24 1800000  , 1395 دیوار گذاري 1398/04/04 1/98/30453 تجدید 
نظر

خ 179
گلسار 20

متري 
گازکوچه 
شیدایی

1-1-10538-10-1-0-0 24
31

با توجه به محتویات پرونده و با توجه تایید استحکام بنا توسط کارشناس عمومی نظام 
مهندسی ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها جهت 

احداث انباري مسکونی : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد 
تراکم  بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی  بمبلغ  3,344,400(سه میلیون و  سیصد 
و  چهل و  چهار هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگرددضمناً 

در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر 
ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 18.58  0.1
 

1800000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین  نسقی محصور  به مساحت نقشه برداري شده 
452.2 متر مربع که داراي اعیان بصورت یک چشمه اتاق بسطح 18.58 متر مربع  و در حد 
تراکم می باشد. از دو سمت شمال و غرب به دیوار همسایه متصل بوده و از سمت شرق و 

جنوب داراي دیوار گذاري  به طول 44.24 متر می باشد که در خصوص اعیان و دیوار گذاري 
مجوزي ارائه نگردید. قدمت بنا حدود 2 سال ( 1395)می باشد. جهت تعیین عقب نشینی 
نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.  درخواست صدور مجوز دیوار گذاري را 

.دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/12/3 بسطح 15.33متر مربع در تعریض قرار دارد و  ***

***..مساحت باقیمانده 436.87 متر مربع می باشد
داراي تعهد مهندس ناظر در خصوص استحکام بنا به شماره اتوماسیون 251133 مورخ  ***

.97/12/22 می باشد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/12 1/98/30456 بدوي گلسار  
خ125 کوچه 

ولیعصر

1-1-10117-3-1-0-0 24
32

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 229 مورخ 92/10/5  با زیر بناي کل 440.17 مترمربع در 3.5 طبقه صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 

شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60%  تنها با رعایت حیاط خلوت 
:سرتاسري اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

خارج از عمق 60% به طول حدوداً 4 متر -1
افزایش بنا در همکف به سطح  55.35 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2

افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح  166.05 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم  -3
( هر طبقه 55.35 متر مربع)

با توجه به اینکه طبقات اول و دوم هر کدام از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی  -4
مستقل تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر (72.58 متر مربع) به کسر 
توسعه بنا در طبقات اول و دوم (55.35 متر مربع) بسطح  17.23 متر مربع مشمول تخلف 

.افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقات اول و دوم می گردد
اضافه بناي راه پله آخر به سطح  2.59 مترمربع -5

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 96.94 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده اند  -6
(تبصره 7)

.افزایش تعداد واحد ها از 4 به 5 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ می گردد -7
.داراي کسري فضاي باز بسطح 75.66 متر مربع جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد -8
ضمناً در زمان صدور پروانه بسطح حدود 5 متر مربع و به عمق حدود 0.35 متر  عقب  -9

نشینی داشته  که رعایت عقب نشینی بر اساس پروانه انجام نگرفته و عرض کوچه در محل 
.حدود 7.94 متر می باشد

****.به استناد خط پروژه 2-1 مورخ 96/1/28 بسطح 1 متر مربع در تعریض قرار دارد ***
از بابت موارد فوق داراي راي  تجدید نظر مورخ 96/8/9 کمیسیون ماده صد می باشد. داراي  

گواهی عدم خالف بشماره 282443 مورخ 1397/09/20 بصورت 3.5 طبقه در 5 واحد 
مسکونی با زیربناي 664.16 متر مربع می باشد عملیات ساختمانی  در مرحله بهره برداري و 
ساکن می باشند حالیه با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مغایرت زیربنائی ندارد  
تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارد  الزم به توضییح  است داراي دو درب پارکینگ  با 

عرض 4.05 متر و 4.25 متر می باشند که برابر نقشه هاي زمان صدور پروانه تعداد  و عرض 
درب   پارکینگ ها  تغییر نکرده لیکن عرض دربها ي پارکینگ 1.30متر بیشتر از ضابطه می 
باشد  داراي درب نفر رو بعرض حدود 1.10 متر می باشد همچنین داراي نامه مهندسین ناظر 
ساختمان بشماره ثبت اتوماسیون شهرداري بشماره 241216 مورخ 1397/12/11 میباشد که 
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اعالم شده کارفرماي محترم بعد از ارا ئه فرم پایانکار ناظرین بصورت غیر مجازو خود سرانه  
اقدام به تغییرات معماري و جانمائی پارکینگ ها نموده است ***** مجددآ با توجه به نامه 
مجري ساختمان با امضائ مهندسین ناظر ثبت اتوماسیون شهرداري بشماره 47334 مورخ 

1398/03/27 اعالم شده که کاهش عرض درب نفر رو و افزایش عرض درب پارکینگ  
مشکلی براي مابقی ساکنین بوجود نمی آ ورد همچنین داراي  برگ گواهی تائید مهندسین 
ناظر بساختمان ثبت اتوماسیون شهرداري بشماره 146536 مورخ 1398/08/19 میباشند  

شایان ذکر است  برابر ضوابط عرض درب  نفر رو رعایت می گردد تعداد چهار واحد پارکینگ 
 مورد تائید می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

داراي گواهی پایانکار به شماره 363644 مورخ  *********************
1398/08/23 می باشد حالیه متقاضی جهت دریافت سند تفکیکی آپارتمانی  طی 

درخواست ثبت اتوماسیون شهرداري به شماره 25518 مورخ 1399/02/24  اعالم نمودند که 
در پی نویس  پایانکار درج گردد رعایت عقب نشینی در هنگام نوسازي الزامی است مراتب 

 جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي منصور امینیان موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 

رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 11.38مترمربع 
(بانضمام بالکن بمساحت 4.11مترمربع) ، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش 

سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از 
وصول نظریه کارشناسی به شماره 48995 -98.03.29 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی برتخریب بالکن مغازه و تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و 
تعیین ارزش سرقفلی  یکباب مغازه بمساحت 11.38مترمربع (بدون بالکن) به مبلغ 
170.700.000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 34,140,000(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  
چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 11.38  0
 

202500  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1398/04/05 1/98/30519 بدوي پستک 
کوچه19

1-1-10182-326-1-0-0 24
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با عنایت به گزارش کارشناس رسمی بشماره 48995 مورخ 98.03.29 مبنی بر تخریب 
بالکن توسط مالک ، موجبی براي جریمه وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق 

موضوع منتفی میگردد.

سایر 4.11  0
 

202500  , 1382  بالکن خارج از حد مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه نسقی داراي فعالیت شغلی  و برابر نقشه برداري 
ارائه شده به سطح 11.38 مترمربع که داراي بالکن به سطح 4.11 مترمربع ( 3.79 مترمربع در 

حد 1/3 و 0.32 مترمربع خارج از حد 1/3 )می باشد و از بابت احداث آنها مجوزي ارائه 
نگردید. اسکلت مغازه بلوکی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1382 می باشد. برابر 
خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/09/26 فاقد عقب نشینی می باشد. الزم به توضیح است از 
بابت احداث مغازه داراي راي جریمه بوده و در خصوص بالکن راي تخریب داشته که اجراي 

.حکم نموده است. مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
33

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي سجاد کریمی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 

مساحت 6.27 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 6.84 مترمربع و 
احداث انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 6.62مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 48,184,800(چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار 
و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.41  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/04/15 1/98/30522 بدوي مسجد  
هاشمی 13
آبان هشتم

1-2-10157-15-1-0-0 24
34

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول  به شماره  40 مورخ  96/5/25 با زیر بناي کل  613.94 مترمربع در 3.5 طبقه  و 
در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. پس از آن در مرحله اتمام فنداسیون پروانه مرحله 

دوم و در مرحله سفتکاري پروانه مرحله سوم به شماره 324151 مورخ 96/11/26 صادر 
گردید. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال حاضر خالی از سکنه می باشد. به 
:استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 6.27 متر مربع و در طبقات اول الی  -1
سوم جمعاً بسطح 20.52 متر مربع ( هر طبقه 6.84 متر مربع)

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح  10.88 متر مربع که از این مقدار بسطح 4.26  -2
.متر مربع در زمان پروانه بوده است

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,631,860,800(چهار میلیارد و  ششصد و  سی و  

یک میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 459.56  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/04/30 1/98/30553 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه  124

1-1-10086-9-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 32 مورخ 
1395/06/25 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 1057/68 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و 
قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت  36/95 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 

.1397/04/16 و پرونده در واحد تخلفات میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

 اضافه بناي مجدد در همکف با احتساب سایبان بمساحت 44/10 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 273/35 متر مربع (هر طبقه 54/67 متر مربع)-2
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه ششم بمساحت 129/32 متر مربع ( به کسر راه پله و  -3

آسانسور و راهرو) بعنوان طبقه مازاد
توضیح اینکه قسمتی از زیربنا در این طبقه بمیزان 72/96 متر مربع بصورت تراس 

.غیرمسقف اختصاصی میباشد
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/76 متر مربع -طبقات -4

اول تا چهارم 7/24 متر مربع (هر طبقه 1/81 متر مربع) -طبقه پنجم 1/72 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

با توجه به افزایش عرض درب هاي سواره رو طبق نقشه یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 
دارند.(در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

.همچنین راه دسترسی انباري هاي شماره 3 ، 4 ، 5 کمتر از 0/5 متر میباشد
ضمناv انباري شماره 4 در همکف بمساحت 0/07 متر مربع بیش از مساحت مجاز ( 5 متر مربع 

.) میباشد
الزم به ذکر است که حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

.است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******

است.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 146,227,200(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  بیست و  
هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.76  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30556 بدوي میدان  
جهاد- ك 

  شورا

1-2-10720-16-1-0-0 24
36

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/21مورخ 97/04/16 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 806.25 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم (کمتر از 5 
:درصد زیربناي هر طبقه) به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 0.48 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.14 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 1.59 مترمربع (هر طبقه 0.53 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 13.92  -4
مترمربع (هر طبقه 4.64 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 1.63 مترمربع -5
.کسري فضاي باز ندارد 

.تاکنون درب پارکینگ نصب نگردیده است
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.الزم به ذکر است پارکینگ شماره 1 و 2 مطابق پروانه صادره در تزاحم با یکدیگرند
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
----------------------------------

.طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي بابک قربانی مبنی بر 

تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 19.16مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 515,020,800

(پانصد و  پانزده میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 76.64  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/09 1/98/30561 بدوي مسجد  
هاشمی خ 
بعثت  8

1-2-10174-22-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 3.57 
مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 4.02 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی به مبلغ 91,904,400(نود و  یک میلیون و  نهصد و  

چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.63  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/09 1/98/30561 بدوي مسجد  
هاشمی خ 
بعثت  8

1-2-10174-22-1-0-0 24
37

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/267 مورخ 1397/09/06 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 495.11 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.16 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 57.48 مترمربع ( هر طبقه 19.16 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 106.08  -
مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.57 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.06 متر مربع ( هر طبقه 4.02 

متر مربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 0.55 مترمربع -

با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت محاسبات  -
.درآمدي می باشد

به سطح 33.46 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 16.5 مترمربع داراي 
.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  

391,104,000(سیصد و  نود و  یک میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 38.8  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30563 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
-خیابان  

شیرخانی - 
بن بست 

الله

1-1-10278-9-1-0-0 24
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/400  مورخ  1397/12/15 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  

انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 700.50 مترمربع صادر گردیده است. الزم به 
توضیح است در مرحله ستونگذاري همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 38.80 

.مترمربع داراي راي کمیسیون تجدیدنظر مورخ 1398/06/17بوده  و اجراي حکم نموده است
********************************

حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 18.78 مترمربع ( به صورت سایبان جهت تامین پارکینگ می  -
باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 109.83 مترمربع ( هر طبقه 36.61 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.52 مترمربع در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.39 متر مربع ( هر طبقه 4.13 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا  1.15 متر متغیر می 

.باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 20.03 مترمربع -

با توجه به احداث 6 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 15.18 مترمربع  
.داراي مازاد تراکم می باشد که به صورت توسعه بنا در بند فوق لحاظ شده است

.افزایش تعداد واحد از 3 به 6 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است -
الزم به توضیح است برابر ضوابط درهاي پارکینکی نصب شده ولی در اجرا پارك حاشیه اي 

.حذف گردیده است
.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده  ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده  79.84
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

24
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، در خصوص میزان ضریب جریمه اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل 

راه پله به بناي مفید، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 1,103,928,000(یک میلیارد و  یکصد و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 131.42  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 1/98/30572 تجدید 
نظر

صفاري  
پارك 

 نیکمرام

1-2-10071-18-1-0-0 24
39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  386 مورخ 
96/12/28به صورت  سه طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 507.40 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
 افزایش بنا در همکف به سطح 32.50 مترمربع-

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ درحیاط خلوت متصل به ساختمان بسطح 5/05 -
 مترمربع

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 32.50مترمربع که جمعآ بسطح 97.50 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 0/37 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 0/35 مترمربع که -
جمعآ بسطح 1/05مترمربع

 کاهش راه پله به بام بسطح 4.23مترمربع-
..انباري زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است-

 تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 23.66 مترمربع-
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی که با توجه -
به احداث مغازه هردو کسري پارکینگ بصورت تجاري بوده که درصورت تائید سایبان جهت 

.تامین پارکینگ کسري پارکینگ مسکونی منتفی خواهد بود
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.
===================================================

الزم بذکراست درخصوص گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و 
دریافت راي کمیسیون مببنی بر تخریب واحد تجاري و سایبان و راي جریمه براي سایر 
افزایش بنا صورت داشته که درمحل مالک نسبت به تخریب بناي تجاري و سایبان اقدام 

نمودند . وداراي سوابق پرداخت تخلفات درواحد جلوگیري از تخلفات و درآمدي 
..میباشد..تصاویر تخریب و اعاده به وضع سابق پیلوت به پیوست میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

24
39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید  حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 356,868,000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  هشتصد و  
شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.5  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/04/16 1/98/30573 تجدید 
نظر

جاده انزلی   
ولیعصر2

1-1-10254-64-1-0-0 24
40

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 137 مورخ 
1396/09/27 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 763/44 متر مربع 

صادر گردیده که عملیات اجرایی در نازك کاري بوده و قبالv در مرحله اجراي فونداسیون 
.پروانه مرحله دوم بشماره 325300 مورخ 1396/12/24 دریافت نموده اند

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 7/68 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 58/59 متر مربع (هر طبقه 19/53 متر مربع)-2
کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 0/11 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/97 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4
 مربع در همکف

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف بمساحت 4/26 متر مربع-5
بمساحت 24/53 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و بمساحت 40 متر مربع -6

.کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است ********

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمداسماعیل فقیهی نسبت به راي  صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض 

صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش 
معامالتی  3 به 2.25 برابر ارزش آن  به مبلغ  444,754,800(چهارصد و  چهل و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 58.83  2.25
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/04/15 1/98/30576 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
انتهاي 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
جنب 

زمینهاي 
 احمد پناه

1-1-10492-15-1-0-0 24
41

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 21 مورخ 
1395/06/03بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 530/6 متر مربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 27/72 متر مربع (هر طبقه 6/93 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 11/55 متر مربع-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/78 متر مربع و -3
طبقات 24/33 متر مربع (هر طبقه 8/11 متر مربع)

.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است-4
.کسري پارکینگ ندارند

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1398/04/15 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

*************************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 
گئواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف 
مدلول پروانه احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 

با عنایت به اینکه دلیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي 
بدوي مشاهده نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه 

با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,162,828,800(یک میلیارد و  
یکصد و  شصت و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

عیناً تایید می گردد.

جریمه 173.04  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 1/98/30577 تجدید 
نظر

علی آباد   
الله

1-2-10244-9-1-0-0 24
42

در خصوص تبدیل راه به بناي مفید در طبقات،راي بدوي مبنی بر اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 25,603,200(بیست و  پنج میلیون و  

ششصد و  سه هزار و  دویست) ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 15.24  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/415مورخ 
1396/12/28 بصورت  3.5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی   با زیربناي 924.70متر 

مربع در شش واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 
 اضافه بنا در همکف  با احتساب سایه کنسول جز زیربنا بسطح حدود 30.81 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  الی سوم بسطح حدود  142.23 متر مربع (هر طبقه 47.41 متر  -2

 مربع )
اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات  -3

  اول و دوم و سوم   بسطح 15.24 متر مربع (هر طبقه 5.08 متر مربع )
 کاهش  بنا در زیر شیروانی بسطح 10.69 متر مربع-4

 فضاي سبز اجرا ننمودند  داراي کسري فضاي باز بسطح 6.85 متر مربع می باشد -5
رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

.تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 
شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، 

از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.   

جریمه 308.88  3
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 1/98/30579 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  

همت

1-1-10280-808-1-0-0 24
43

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره  202 مورخ 88/02/09 
بصورت دو طبقه روي پیلوت بازیربناي 224.70مترمربع بصورت ماده واحده مسکونی در 

...کاربري فرهنگی صادرگردیده است ... عملیات ساختمانی باتمام رسیده  است
حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه 

:.مازاد برتراکم و خارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد
افزایش بنادرهمکف بسطح52.02 مترمربع -1

افزایش درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 52.02 مترمربع که جمعآ بسطح 104.04مترمربع-2
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 126.92 مترمربع-3

احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 16.03مترمربع (که ازاین مقدار11.03 مترمربع جهت -4
عوارض درآمدي مازادبر سطح مجازانباري درزیرشیروانی )

 احداث راه پله به بام بسطح 8.47 مترمربع-5
..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-6

..مشمول نما ومنظر نمیگردد-7
کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 0/92 مترمربع-8

کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 0/24 مترمربع -9
جمعا بسطح 0/48 مترمربع

الزم بذکراست سال وقوع 1390 ساخت بنا که براساس نامه نظام مهندسی بشماره 13900131 
مورخ1390/10/15 که با توجه به برداشت مهندس نقشه بردار از ساختمان احداثی جهت 

تفکیک که توسط مالک ار سازمان ذیصالح درخواست داشته و نقشه هاي تفکیکی ممهور به 
..مهر نظام مهندسی و مهندس نقشه بردار به پیوست  بوده مورد تائید میباشد

/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

24
43

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  812,473,200(هشتصد و  دوازده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  سه 
هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 87.93  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30580 تجدید 
نظر

گلسار 192  
5

1-1-10296-79-1-0-0 24
44

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,602,720(یک میلیون و  ششصد و  دو هزار و  هفتصد و  
بیست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 4.77  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30580 تجدید 
نظر

گلسار 192  
5

1-1-10296-79-1-0-0 24
44

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/93 مورخ 97/05/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 437.25 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 17.23 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.11 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 51.69 مترمربع (هر طبقه 17.23 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 9.24  -4
مترمربع (هر طبقه 3.08 مترمربع)

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 6.73 مترمربع (برابر نظر مسئول محترم شهرسازي در  -5
زمان صدور پروانه به سطح 4.77 مترمربع راهرو در متراژ زیرشیروانی و زیربناي پروانه لحاظ 

نشده که بر این اساس در محاسبات به سطح 4.77 مترمربع در حد تراکم و 1.96 مترمربع 
خارج تراکم محاسبه گردیده است.)

به سطح 6.70 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -6
زیرشیروانی دارد

.تا این مرحله پارکینگهاي مورد نیاز تامین گردیده است
افزایش تعداد درب هاي پارکینگ که با توجه به عدم تاثیر در پارك حاشیه مشمول اخذ  

.عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ میباشد
داراي کسري فضاي باز به سطح 13.51 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 10.96 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

24
44

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید راي به اخذ جریمه 
با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 149,458,750(یکصد و  چهل و  نه 

میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 27.55  1.75
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/12 1/98/30581 بدوي آبان   13 
انتهاي 

کوچه 18

1-2-10702-95-1-0-0 24
45

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/320مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 462.30 مترمربع میباشد، از بابت 

اضافه بنا در همکف به سطح 33.58 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب 
 که پس از تایید کارشناس فنی مبنی بر اجراي راي، پرونده مختومه گردیده است.حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم (بیش از 5 
:درصد زیربناي هر طبقه) به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.81 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله، حذف آسانسور و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.94  -2
مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 0.69 مترمربع (هر طبقه 0.23 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله، حذف آسانسور و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به  -4

سطح 16.11 مترمربع (هر طبقه 5.37 مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 28.13 مترمربع

.فضاي باز تامین گردیده است
.داراي کسري فضاي سبز به سطح 14.88 مترمربع میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  2,251,065,600(دو میلیارد و  دویست و  پنجاه و  
یک میلیون و  شصت و  پنج هزار و  ششصد)ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 223.32  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30594 بدوي علی اباد   
17

1-2-10183-50-1-0-0 24
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/384مورخ 96/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 671.14 مترمربع میباشد، تاکنون 
سربندي و انباري هاي زیرشیروانی اجرا نگردیده است.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 34.36 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 103.08 مترمربع (هر طبقه 34.36 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 4.14  -4

مترمربع (هر طبقه 1.38 مترمربع)
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 78.65 مترمربع-5

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 2.06 مترمربع -6
داراي کسري فضاي باز به سطح 24.11 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 7.91 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت انباري زیر شیروانی و استخر و تغییر جانمایی ، با ضریب 2.5

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 623,028,000(ششصد و  بیست و  سه میلیون و  
بیست و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 74.17  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30595 بدوي گلسار 125 
پستک- 
ابروفراخ

1-1-10118-48-1-0-0 24
47

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 46 مورخ 
1392/03/23 به صورت 3 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 578.31 مترمربع و گواهی عدم خالف بشماره 160499 مورخ 1394/03/21 می باشد 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان قابل بهره برداري میباشد حالیه برابر نقشه 
برداري تایید نظام مهندسی داراي مغایرت بنا بشرح ذیل نسبت آخرین مجوز صادره (عدم 

:خالفی) میباشد
کاهش بنا در همکف به سطح  3.17 مترمربع -1

کاهش بنا  در طبقات اول الی سوم به سطح 9.51 مترمربع (براي هر طبقه 3.17 مترمربع) -2
الزم به توضیح است با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 2 انباري  در زیرشیروانی -3
بوده که داراي بناي خارج تراکم بسطح18.89 مترمربع بصورت مساحت مازاد بر سطح مجاز 

.انباري در زیرشیروانی (5 مترمربع) میباشد
 بناي خارج تراکم به دلیل عدم رعایت 35% تاسیسات در همکف بسطح 31.48 مترمربع-4

الزم به توضیح است ملک مورد نظردر همکف و طبقات مجموعاً  بسطح 23.80 مترمربع  
نسبت به پروانه صادره تغییرجانمایی داشته که براي هر طبقه بسطح 5.95 مترمربع 

میباشد.ضمناً با توجه به اینکه استخرهمکف در نقشه برداري ارائه شده بصورت اختصاصی و 
داراي راه پله اختصاصی به طبقه اول بوده اما براي ورورد به حیاط خلوت مشاعی هیچ راه 

دسترسی عمومی وجود نداشته و راه دسترسی آن فقط از داخل استخر اختصاصی 
میباشد.مساحت حفره راه پله هاي اختصاصی در مساحت کل نقشه برداري قید نگردیده 

.است
. دیوارحایل بام در دو طرف بصورت ژاپنی اجرا شده است

شایان ذکر است ساختمان مورد نظر فاقد راه پله ثابت به روي شیروانی بوده و راه دسترسی 
به بام از داخل انباریها ي زیرشیروانی میباشد.تا کنون رمپ معلولین جهت دسترسی به 

.آسانسور اجرا نگردیده است
ضمنا ساختمان مورد نظر در زمان صدور پروانه فاقد استخر بوده و همچنین داراي راه 

.دسترسی به حیاط خلوت بصورت مجزا بوده است
.درخواست صدور پایانکار را دارند

 .مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

24
47

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي حسن فرزانه بازقلعه 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح بابت بناي خارج از تراکم به مساحت 33.34 مترمربع 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 32,688,022(سی و  دو میلیون و  ششصد و  هشتاد و  

هشت هزار و  بیست و  دو)  ریال محکوم و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص عقب 
نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 33.34  3
 

329063  , 1376
 , 1386

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30598 بدوي  
گلسارشهر
ك شهید 
بهشتی 
انتهاي 

گلستان 3 
بن 6 متري

1-1-10062-7-1-0-0 24
48

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه (یک طبقه روي پیلوت) در یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 84.10 

.مترمربع بوده که از بابت آن داراي بالمانع به شماره 35424 مورخ 85/09/05 میباشد
مالک بدون مجوز اقدام به احداث اتاق در پیلوت و حیاط خلوت به سطح 32.89 مترمربع 

نموده ( که از این مقدار 7.85 مترمربع در حیاط خلوت و مابقی در پیلوت میباشد)
همچنین برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 0.45 مترمربع اضافه بناي همزمانساز در طبقه 

.اول میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/03/13 به سطح 7.34 مترمربع در تعریض معبر 6 
.متري واقع گردیده است

مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی به 
.حضورتان تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف مدلول پروانه 
احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و با عنایت به 

اینکه دالیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي بدوي مشاهده 
نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي عیناً تأیید می گردد. 

جریمه 108.28  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30631 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوارانصار

ي  سید 
عباس 

حسینی

1-1-10242-5-1-0-0 24
49

در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید راي بدوي عیناً تأیید می گردد. جریمه 26.22  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/251 مورخ  96/12/27 با زیر بناي کل  490.6 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 27.07 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 81.21 مترمربع ( هر  -2

طبقه 27.07 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 6.75 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 
19.47 مترمربع ( هر طبقه 6.49 متر مربع )

.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز  می باشد -4
.رعایت پارکینگ می گردد /--

.مساحت زیر شیروانی بسطح 7.74 متر مربع کاهش یافته است /--
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

24
49

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,278,144,000(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  هشت میلیون و  
یکصد و  چهل و  چهار هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 152.16  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30632 تجدید 
نظر

رشتیان  
فوالدلوي 

 دوم

1-2-10088-199-1-0-0 24
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/263 مورخ 1397/09/01 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 782.06 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 23.2 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 92.8 مترمربع ( هر طبقه 23.2 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 5.76 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 30.4 متر مربع ( هر طبقه 7.6 
متر مربع )

.رعایت پارکینگ گردیده است
.تاکنون زیرشیروانی اجرا نگردیده است

به سطح 18.68 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 
.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

24
50

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.80 
مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 4.52 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده 

ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  185,114,400(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  

چهارده هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 36.78  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/09 1/98/30634 تجدید 
نظر

بلوار قلیپور  
- گلزاران - 
کوچه  زنبق

1-2-10484-103-1-0-0 24
51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي میر بشیرمطهري نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 
11.38 مترمربع و افزایش بنا در طبقه پنجم بمساحت 20.15 مترمربع ( 8.85 مترمربع  

بابت  عدم رعایت عقب سازي ) ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 
1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  384,258,000(سیصد و  هشتاد 

و  چهار میلیون و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 65.35  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/09 1/98/30634 تجدید 
نظر

بلوار قلیپور  
- گلزاران - 
کوچه  زنبق

1-2-10484-103-1-0-0 24
51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره 
برداري و اتمام کار  داراي پروانه ساختمانی  به شماره 197 مورخ 1394/10/28 به صورت 5.5 

طبقه در 10 واحد مسکونی به انضام زیرشیروانی (انباري) و   با زیر بناي کلی  1649.79 
 .مترمربع  صادر گردیده است

از بابت تخلفات در مرحله اتمام اسکلت و سقف داراي سوابق به شرح زیر مبنی بر جریمه می 
.باشد

بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 11.38 مترمربع  که از این مقدار به مساحت  -1
.0.08 مترمربع بصورت توسعه سایبان حد شمالی می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 11.30 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 11.30 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 11.30 مترمربع -4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 11.30 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم به مساحت 20.15 مترمربع که از این مقدار به مساحت   -6

.8.85 متر مربع آن بدلیل عدم رعایت  عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -7 

مساحت 25.35 مترمربع .(همکف به مساحت 2.80 مترمربع و طبقات اول تا پنجم به 
 مساحت 22.6مترمربع ( هر طبقه 4.51 مترمربع .))

(( تا این مرحله داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد.))
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی تا مرحله نازك کاري داراي  کاهش متراژ زیر 

.شیروانی به مساحت 21.05  متر مربع می باشد
.تا این مرحله تبصره ماده 7 تعلق نمی گیرد

با توجه به عدم نصب درب سواره رو ، و  نقشه هاي معماري ارائه شده فاقد کسري پارکینگ  
.می باشد

. عرض راپله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

24
51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 25,315,200(بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  

دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 16.49  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30638 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-24-1-0-0 24
52

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 2,620,800(دو میلیون و  ششصد و  بیست هزار و  هشتصد)  
ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 1.56  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  857,472,000(هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  
دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 127.6  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/368 مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 589.80 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 31.90 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 95.70 مترمربع (هر طبقه 31.90 مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.56  -3

مترمربع (هر طبقه 0.52 مترمربع)
به سطح 1.99 و 14.50مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج  -4

 مترمربع در همکف و  زیرشیروانی
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.99 مترمربع

.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر 

می گردد.

ردتخلف 3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1398/05/08 1/98/30645 بدوي بلوار قلی  
پور-خیابان 
گلزاران  - 
کوچه  گل 

سرخ

1-2-10717-21-1-0-0 24
53

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 498,728,000(چهارصد و  نود و  هشت میلیون و  
هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.44  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بنا  مرحله 
اول به شماره 170 مورخ1395/12/28 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و 

. به مساحت کلی 557.49 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است که در مرحله اتمام فونداسیون و ستون هاي انتظار طبقه همکف به مساحت 

15.39 مترمربع داراي سوابق پرداخت جریمه و راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
.1/96/21194 مورخ 1396/08/06 می باشد

حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود داراي 
:بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 2.64 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 18.03 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 18.03 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 18.03 مترمربع  -4
. بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی به مساحت 6.92 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت انباري باالي پنج متر در زیرشیروانی به مساحت 0.96  -6
.مترمربع می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و حدف آسانسور و افزایش آن  -7
به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت 15.83 مترمربع می باشد.( همکف به مساحت 
3.73 مترمربع و طبقه اول به مساحت 5.42 مترمربع و طبقات دوم و سوم در هر طبقه به 

مساحت 3.34 مترمربع .)
.طبقات دوم و سوم از یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی افزایش یافته است

کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به افزایش تعداد درب سواره رو ، یک واحد کسري 
.پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

24
53

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,386,604,800(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  شش میلیون و  ششصد و  چهار 
هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 137.56  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

احداث راه پله به بام 1398/04/23 1/98/30646 تجدید 
نظر

گلسار 
گالیل خ 

158    الدن
 

1-1-10095-22-1-0-0 24
54

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

طبقه مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,634,270,400(یک 
میلیارد و  ششصد و  سی و  چهار میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 162.13  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/23 1/98/30646 تجدید 
نظر

گلسار 
گالیل خ 

158    الدن
 

1-1-10095-22-1-0-0 24
54

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 512 مورخ 
1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 714.65 مترمربع  

..وعدم خالفی بشماره 298195 مورخ 96/12/28 با زیربناي 744.19مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 0/08مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 29.62 مترمربع که جمعآ بسطح 2-118.48
مترمربع

تبدیل  زیرشیروانی به یک طبقه مازاد در طبقه پنجم  به سطح 162.13مترمربع که ازاین -3
.مقدار 48.49مترمربع بصورت تراس روباز(تبدیل شیراونی به بام تهرانی) میباشد

 ادامه راه پله به بام بسطح 19مترمربع-4
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-5

..رعایت پارکینگ میگردد-6
...مشمول نما ومنظر میگردد-7

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مژگان صفري موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی  به مساحت 3.26 مترمربع 

با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,388,800(نه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 3.26  3
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30648 بدوي گلسار خ 
154  

1-1-10093-64-1-0-0 24
55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 8 مورخ 1395/04/26به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی  با 
زیر بناي کل 1010.43 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 282829 مورخ 1395/09/15و 

پروانه مرحله سوم به شماره 323856 مورخ 1398/02/18صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه متقاضی اقدام به احداث یک عدد سرویس بهداشتی در 

حیاط مشاعی به سطح 3.26 مترمربع نمودند. درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. 
 .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
55

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید  حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 5,994,072,000(پنج میلیارد و  نهصد و  نود و  چهار میلیون و 
 هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 598.75  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30653 تجدید 
نظر

0-0-1-87-10149-1-1 گلسار 161  24
56

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/313 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.1137/94 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
 : طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 47/55 متر مربع با احتساب سایبان بتنی متصل به  -1
ساختمان

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 42/97 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 43/51 متر مربع-3

اضافه بنا در طبقات  سوم و چهارم بمساحت 82/30 متر مربع (هر طبقه 41/15 متر مربع)-4
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 125/62 متر مربع-5

 احداث طبقه ششم بمساحت 223/62 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-6
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 

.64/36 متر مربع میباشد
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 28/49 متر مربع -7 

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/84 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -8
مربع در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/64 متر مربع و در طبقه -9
پنجم بمساحت 0/8 متر مربع

.تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند-10
همچنین با توجه به افزایش عرض درب یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند.(در زمان 

پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)
احداث انباري بمساحت 3/90 متر مربع در فضاي 2 متر حیاط خلوت-11

.حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است-12
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
********

بابت موارد مذکور داراي رأي تجدید نظر مورخ 1398/05/08 و سوابق پرداخت در واحد 
تخلفات میباشند همچنین

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است

24
56

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
247493 مورخ97.12.18 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5535500000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,107,100,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفت میلیون و  یکصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 70 3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1398/04/29 1/98/30655 بدوي بلوار گیالن  
 20 متري 

گاز

1-1-10438-66-1-0-0 24
57

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی و عدم امکان اصالح آن با 1.25برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 210,000,000(دویست و  ده میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1.25
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 

شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 147,000,000(یکصد و  چهل و  هفت میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  1.75
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

1,463,532,000(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  سی و  دو 
هزار )   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 174.23  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,027,088,000(دو میلیارد و  بیست و  هفت میلیون و  هشتاد و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 301.65  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 1396/05/31 به صورت 5.5 طبقه به همراه یک باب 

مغازه با زیر بناي کل 916.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات اختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 45.68 مترمربع -
 توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت در همکف به سطح 10.1 مترمربع -

 افزایش تعداد مغازه از یک باب به دو باب به سطح 59.90 مترمربع -
کاهش بالکن تجاري به سطح 3.24 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 46.45 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 209.12 مترمربع ( هر طبقه 52.28 مترمربع ) -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.4 متر مربع

احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 174.23 مترمربع ( که از این مقدار به سطح -
113.66 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

.زیر شیروانی به سطح 32 مترمربع کاهش یافته است
افزایش تعداد واحد از 4 به 6 واحد-

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
 .حد نصاب فضاي باز و  حد نصاب فضاي سبز رعایت نگردیده است

.ضمناً سال وقوع تخلف 1396 می باشد
الزم به توضیح است داراي تعهدنامه 21333 مورخ 97/12/27 ( 255424 شماره اتوماسیون 

.) مهندس ناظر در خصوص استحکام و ایستائی ساختمان می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 251221 مورخ 1397/12/22 و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
57

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,903,600(دو میلیون و  نهصد و  سه هزار و  ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد.

جریمه 2.38  1
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30658 بدوي بلواردیلمان 
- شهرك 
  امام علی

1-1-10280-74-1-0-0 24
58

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/239 مورخ  96/12/26 با زیر بناي کل  560 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3  واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 21.68 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 65.04 مترمربع ( هر  -2
طبقه 21.68 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 0.44 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.37 

متر مربع ( هر طبقه 0.79 متر مربع )
 حذف انبار در زیر شیروانی  -4

کاهش راه پله به بام بسطح 0.3 متر مربع -5
.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -6

از بابت موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 338746 مورخ 97/10/20 می  ****
باشد. عملیات در مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام 

مهندسی داراي احداث سایبان در همکف بسطح 2.38 متر مربع جهت تامین یک پارکینگ 
مازاد می باشد.  درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

24
58

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میر میالد پیرونذیري 
وشرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 7.38 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 10.50مترمربع،  با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 391,910,400(سیصد و  نود و  یک میلیون و  

نهصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.88  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30662 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10482-26-1-0-0 24
59

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تغییرجانمایی در همکف و طبقات هر یک به مساحت 1.55 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 10,416,000(ده میلیون و  چهارصد و  شانزده 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 6.2  0.5
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1398/05/12 1/98/30662 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10482-26-1-0-0 24
59

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و شروع سفت 
کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 107 مورخ 96/08/14 به صورت 3 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 599.16 مترمربع 
میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 31.50 مترمربع (هر طبقه 10.50 مترمربع)-3
تغییر جانمایی به سطح 1.55 مترمربع در همکف و 4.65 مترمربع در طبقات

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 23.32 مترمربع
.فضاي باز تامین گردیده و کسري فضاي سبز به سطح حدود 10 مترمربع میباشد 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم سپاسه محمد علیزاده 

مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 46.42 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 65.96مترمربع، با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3
 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,127,420,800(سه میلیارد و  یکصد و  بیست و  هفت 

میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 310.26  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30667 بدوي گلسار خ  
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  طبقات اول تا سوم هر 
یک به مساحت 2.63 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

53,020,800(پنجاه و  سه میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 7.89  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/12 1/98/30667 بدوي گلسار خ  
146 

1-1-10030-42-1-0-0 24
60
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 401 مورخ 
96/12/28به صورت 4طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 1432.65 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اتمام اسکلت بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح  46.42 مترمربع-

افزایش ارتفاع قسمتی از پیلوت از 2.40 متر به 5.40متر (که با توجه به بازدید مشترك -
معاونت محترم منطقه و مدیر محترم شهرسازي منطقه و نقشه هاي اصالحی با اجراي کف 

سازي و سقف کاذب اصالح میگردد..)
افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 65.96 مترمربع که جمعآ بسطح 263.84 -

مترمربع
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 107.34 مترمربع-

احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم بسطح 107.34 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 2.63 مترمربع که -

جمعآ بسطح 7.89 مترمربع
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

الزم بذکراست درهنگام صدور پروانه سقف شیروانی داشته لذا سقف طبقه ششم بصورت -
.بام تهرانی بوده وراه پله به بام اجرا نشده وبصورت پله فلزي یکطرفه خواهد بود

..حالیه رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

========
===============

با توجه به درخواست اتوماسیونی مالک  درخصوص طبقه مازاد اعالم شده که براساس 
عملیات اجرائی و نقشه هاي معماري پیوست و احداث نیم طبقه انباري و سرایداري در 
ارتفاع 2.90متر که باعث افزایش ارتفاع و طبقه مازاد بصورت نیم طبقه در طبقه ششم  

گردیده  معترض بوده لذا  طی بازدید مجدد مشترك با مسئول محترم فنی و معاونت محترم 
شهرسازي منطقه و با توجه به نقشه هاي اصالحی ارائه شده در خصوص اختالف ارتفاع در 

هر طبقه و فضاي باالي قسمتی از پیلوت که بصورت نیم طبقه جهت انباري واحدههاي 
مسکونی و نیز سرایداري درنظر گرفته شده است لذا با کد 100 بصورت نیم طبقه در سیستم 

24
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..سرا ورود اطالعات شده است
ضمنا در راي کمیسیون ماده صد به دوطبقه مازاد اشاره گردیده که با توجه به مدارك ارائه 

شده و کف سازي و اجراي سقف کاذب پس از اتمام عملیات ساختمانی ارتفاع پیلوت به 2/40
:. متر کاهش خواهد یافت گزارش به شرح ذیل اصالح میگردد

سطح اشغال مجاز در زمان پروانه  بکسر راه پله و سایبان  49/98  درصد --- سطح اشغال -
اجرا شده با راه پله و بدون سایبان  63/05درصد
افزایش بنا در همکف به سطح  46.42 مترمربع-

افزایش ارتفاع قسمتی از پیلوت از 2.40 متر به 5.40متر (که با توجه به بازدید مشترك -
معاونت محترم منطقه و مدیر محترم شهرسازي منطقه و نقشه هاي اصالحی با اجراي کف 

سازي و سقف کاذب اصالح گردیده و درهنگام پایانکار الزامی میباشد.)
احداث نیم طبقه مازاد روي پیلوت بسطح 134.65مترمربع بصورت سرایداري و انباري و راه -

..پله آسانسور وراهرو
افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 65.96 مترمربع که جمعآ بسطح 263.84 -

مترمربع
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 154.96 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0.20 مترمربع که جمعآ -
بسطح  0/80 مترمربع

 کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه 5  بسطح  0/16 مترمربع-
 عرض  باقیمانده راه پله  میانگین  2.51 متر-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
الزم بذکراست درهنگام صدور پروانه سقف شیروانی داشته لذا سقف طبقه پنجم قسمتی -

..بصورت بام تهرانی و مابقی قسمتی شیروانی و روباز میباشد
..حالیه رعایت پارکینگ میگردد-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
..ادامه راه پله و اسانسور به  بام اجرا نگردیده است-

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد...چک لیست کمیسیون کنترل شد.

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 2,021,544,000(دو میلیارد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و 

 چهل و  چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 200.55  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30704 تجدید 
نظر

گلسار  
  توحید8

1-1-10471-15-1-0-0 24
61

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 110مورخ 
1395/12/01 بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی با زیربناي 576.7 
متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  

برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 
 باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 13.61متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم  بسطح حدود  40.83 متر مربع (هر طبقه 13.61) -2

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 146.11 متر مربع -3
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  7.97 متر مربع-4

فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي سبز بسطح 40متر مربع می باشد فضاي  -5
 باز رعایت می گردد

الزم به توضییح است طول  حد شرق ملک سمت کوچه 18.74 متر می باشد که برابر نقشه 
هاي زمان صدور پروانه  داراي دو درب پارکینگ 3 متري سمت کوچه حد شرق بود که وضع 
موجود دو درب به سه درب افزایش یافته و عرض دربهاي پارکینگ 2.5 متر و 2.7 متر و 4 

متر می باشدو  با توجه به تامین پارك حا شیه اي  سمت حد شمال و حد جنوب و  همچنین 
حد شرق ملک  رعایت چهار واحد  پارکینگ می گردد  کسري پارکینگ ندارد  درخواست 

.گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
در خصوص تخلف بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 

افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/04/25 1/98/30707 تجدید 
نظر

چهار راه 
گلسار- خ 
بخت پسند

1-1-10228-24-1-0-0 24
62

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  2,106,073,200(دو میلیارد و  یکصد و  شش میلیون و  هفتاد و  سه 
هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 227.93  2.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/235 مورخ 1397/07/29به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 869.8 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 55.49 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 17.7 مترمربع به  -
صورت سایبان بتنی جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 171.16 مترمربع ( هر طبقه 42.79  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -
چهارم جمعاً به سطح 1.28 متر مربع ( هر طبقه 0.32 متر مربع )

افزایش تعداد واحد از6 به 8 واحد ( طبقات سوم و چهارم از 1 واحد به 2 واحد افزایش  -
یافته است )

.زیر شیروانی به سطح 2.16 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 39 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و به سطح 20 مترمربع 

 .داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

24
62

در خصوص اعتراض آقاي محمد رضا اسکندري نسبت به راي  صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض 

صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش 
معامالتی  2.25به 1.75 برابر ارزش آن  به مبلغ  218,971,200(دویست و  هجده 
میلیون و  نهصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 37.24  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/04/26 1/98/30708 تجدید 
نظر

کوي 
فالحتی 

-کوچه 18
-کوچه 
هفده 

شهریور 8

1-2-10299-4-1-0-0 24
63
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/90مورخ 
1397/05/17بصورت 3.5 طبقه    با زیربناي 529.801494.70متر مربع در سه  واحد 

مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر نقشه برداري ارائه 
 شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 کاهش بنا در همکف بسطح حدود 0.04 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم  بسطح حدود  34.38 متر مربع (هر طبقه 11.46 متر  -2

 مربع )
اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در مجموع  -3

 (ساختمان  بسطح 2.86 متر مربع (3+0.67*0.73
 کاهش  بنا ي راه پله به بام بسطح 4.10 متر مربع-4

الزم به توضییح است در پروانه صادره مساحت عرصه طبق سند 194.90 متر مربع و مساحت 
باقیمانده 189.25 متر مربع درج شده که متقاضی اصالح سند نمودند و عقب نشینی از سند 
خارج گردید برابر سند تک برگی  صادره مورخ 1397/09/17  مساحت عرصه 186.84 متر 
مربع میباشد طبق خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/12/14 ملک فوق از سند فاقد عقب 
نشینی میباشد ضمنآ مساحت عرصه موجود 2.41 متر مربع از مساحت باقیمانده پروانه 

صادره کمتر میباشد که مساحت باقیمانده و حدود اربعه در سیستم اصالح گردید رعایت 
پارکینگ می گردد  درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.می گردد
طی بازدید مجدد مورخ 1398/05/10 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان  ****

 قابل بهره برداري است مراتب جهت بروز رسانی تقدیم می گردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
679,996,800(ششصد و  هفتاد و  نه میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 101.19  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/04/25 1/98/30709 تجدید 
نظر

رشتیان -  
چهارراه 

وحدت ك 
29 ك 
شهید 
مهربان

1-2-10093-23-1-0-0 24
64

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/263 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

538/96 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد.(سربندي 
نشده)

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 8/96 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 56/07 متر مربع (هر طبقه 18/69 متر مربع)-2
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/72 متر مربع و در -3

طبقات 28/44 متر مربع (هر طبقه 9/48 متر مربع)
بمساحت 8/78 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و طبق فضاي سبز نشان داده -4

.شده سایت پالن بمیزان 11/49 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

********
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میثاق پوراکبري مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 4.15

مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  طبقات اول تا سوم هر یک 
به مساحت 5.16 مترمربع و توسعه راه پله به بام بمساحت  0.49  مترمربع،  با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 95,491,200(نود و  پنج میلیون و  چهارصد و  نود و  
یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 28.42  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/09 1/98/30715 بدوي شهرك   
 فرهنگیان

1-2-10451-12-1-0-0 24
65

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/114 مورخ 1397/05/30 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 443.4 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 5.25 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.45 مترمربع ( هر طبقه 4.15 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -
سوم جمعاً به سطح 15.48 متر مربع ( هر طبقه 5.16 متر مربع )

توسعه راه پله به بام به سطح 0.49 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی به سطح 8.10 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي 
.سبز می باشد

.میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 427,593,600(چهارصد و  بیست و  هفت میلیون و  

پانصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.63  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/05/01 1/98/30718 بدوي شهید  
رجایی  6 

متري

1-2-10383-88-1-0-0 24
66

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي سقف چهارم داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/282 مورخ 97/09/19 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 684.80 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 9.16 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.58 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 27.48 مترمربع (هر طبقه 9.16 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 20.70  -4
مترمربع (هر طبقه 6.90 مترمربع)

به سطح 1.71 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري هاي زیرشیروانی بیش  -5
از 5 مترمربع

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 3.82 مترمربع
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون سربندي اجرا نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
..میگردد

........
طی بازدید مجدد مشاهده گردید عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.هرگونه مغایرت 

.پس از ارائه نقشه برداري قابل بررسی میباشد

24
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 84,369,600(هشتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.74  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/05/08 1/98/30720 بدوي علی اباد   
بن بست 4 

متري

1-2-10209-40-1-0-0 24
67

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 249مورخ 
97/08/23 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و اصالح پروانه بشماره 
346158-97/12/02 کالً با زیر بناي 489.02 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول 

پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی 
در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و  سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 11.22 مترمربع ( هر طبقه  3.74 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 3.33  -

 مترمربع
 کاهش سطح زیرشیروانی 1.35 مترمربع -

. رعایت پارکینگ براي سه واحد می گردد -
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
. الزم به توضیح است کل تخلفات کمتر از 5 درصد زیربنا می باشد

*********************************************************
***************

. از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را 

 .دارند
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  667,594,000
(ششصد و  شصت و  هفت میلیون و  پانصد و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 216.83  1
 

3100000  , 1388
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/15 1/98/30721 تجدید 
نظر

پستک  
انتهاي دیوار 

  فرودگاه

1-1-10455-29-1-0-0 24
68

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/15 1/98/30721 تجدید 
نظر

پستک  
انتهاي دیوار 

  فرودگاه

1-1-10455-29-1-0-0 24
68

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت دو قطعه زمین  به مساحت مجموع  479.75 متر مربع که 
براي آن دو سند به مساحت هاي 251.15 و 228.60 متر مربع به ترتیب به پالك ثبتی 

77/24333 و 77/24334 که بصورت یک مجموعه محصور مورد استفاده می باشد که سند 
24333 داراي اعیان بدون مجوز بصورت یک طبقه روي همکف و در یک واحد مسکونی 

بوده که مساحت طبقه همکف با احتساب ایوان همکف 112.02 متر مربع و مساحت طبقه اول 
102.4 متر مربع می باشد. الزم بذکر است عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و 

ساختمان عملکرد دوبلکسی داشته که تا کنون راه پله دسترسی به طبقه اول احداث 
نگردیده است. داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد.  سند دیگر به پالك ثبتی 

77/24334 و در حد غرب پالك فوق  بوده که داراي اعیان بصورت انباري بسطح 14.95 متر 
مربع و سرویس بهداشتی بسطح 3.46 متر مربع بوده که از بابت دیوار گذاري به طول 41 متر 

و احداث انباري بسطح 16 متر مربع  داراي سوابق و راي تجدید نظر مورخ 88/0/21 
کمیسیون ماده صد می باشد که بسطح 2.41 متر مربع داراي اضافه بنا می باشد. با توجه به 

کالً خارج از تراکم  و قدمت بنا سال 1394 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی  G213 کاربري
نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست صدور پروانه احداث بنا را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

در خصوص کسري پارکینگ با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 

که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 50  1.5
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در خصوص اعتراض خانم زهرا حق شناس نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از 

اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 4 

ماده صد از قانون شهرداریها   ، با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفل  وفق مقررات  ، و وصول نظریه کارشناسی 

شماره 19838  مورخ 98.02.15  ارزش سرقفلی به مبلغ 1.824.550.000  ریال برآورد 
گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي حکم به پرداخت جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ 364,910,000(سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  
نهصد و  ده هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 121.77  0
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت 3 باب مغازه خالف ساز بر روي زمین نسقی داراي 
فروشنامچه که زیربناي کل اعیانات  121.77 متر مربع با مصالح بنایی و با قدمت سال 1384 
( به استناد تاریخ نصب کنتور برق)  می باشد. مساحت مغازه ها به ترتیب از راست به چپ 
20.66 ، 29.17 و 71.94 متر مربع می باشد. از بابت اعیانات مجوزي ارائه نگردید. داراي 2 

واحد کسري پارکینگ تجاري با توجه به ضوابط زمان ساخت می باشد. به استناد خط پروژه 
11 مورخ 97/4/5 بسطح 24.89 متر مربع از عرصه و اعیان در تعریض قرار دارد. مراتب با 

.توجه به اخطاریه کمیسیون ماده صد و مراجعه مالک تقدیم حضور می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
674,956,800(ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  نهصد و  پنجاه و  شش هزار و  

هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 200.88  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 1/98/30729 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

پارك  
نیکمرام  

نرگس - بن 
بست الله

1-2-10077-34-1-0-0 24
70

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/330 
مورخ 1396/12/28 بصورت  3.5 طبقه  بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 685.01متر 

مربع در 5 واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 44.28متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول  و دوم و سوم بسطح حدود  132.84 متر مربع (هر طبقه 44.28  -2
 متر مربع

  کاهش بنا در زیرشروانی بسطح 11.04 متر مربع  -3
اضافه بنا بصورت کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 23.76 متر مربع -4

6.30*3+4.86))
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از پنج واحد به شش واحد تعداد دو واحد پارکینگ با  -5

 هم در تزاحمند با اخذ عوارض درآمدي رعایت پارکینگ میگردد
داراي کسري فضاي باز بسطح 55.97 متر مربع فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري  -6

فضاي سبز بسطح 60 متر مربع میباشد
دو واحد پارکینگ با هم در تزاحمند با اخذ عوارض درآمدي رعایت پارکینگ می گردد  

.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

24
70

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمدحسین زمانی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 

142.76 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی 

استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 8020  مورخ 98/01/25 و 
عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,284,840(یک میلیون و  دویست 
و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد و  چهل) ریال محکوم و اعالم میدارد.در خصوص 

عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 142.76  0.1
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 3,348,000(سه میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.6  2
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی دوبلکسی  قدیمی داراي عرصه بمساحت 190.10متر 
مربع طبق سند مفروزي ووضع موجود 190.02متر مربع و اعیان بمساحت 126.36 که بدون 

مجوز و خالفساز با قدمت حدود24 سا ل تاریخ نصب کنتور برق (1373/10/21) احداث شده 
است  برابر پالن معماري ارائه شده با مجموع زیربناي 161.36 متر مربع داراي اعیان در 
همکف بمساحت  126.36 متر مربع و نیم طبقه بمساحت 35 متر مربع می باشد   جهت 

مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد 
 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد ****به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 

1397/12/14 ملک فوق بمساحت 10.5 متر مربع از اعیان در تعریض قرار دارد  بناي احداثی 
بمساحت 142.76 متر مربع داخل تراکم و بمساحت 18.60 متر مربع خارج تراکم  می باشد 

 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 705,600(هفتصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.  0.5
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1

برابر ارزش معامالتی براي توسعه استخر بصورت تبدیل پیلوت، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 161,952,000(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.2  1
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 766 مورخ 
91/12/28 به صورت 6 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 1450مترمربع 

می باشد و پس از آن مورخ 93/05/04 به صورت 6 طبقه روي زیرزمین با زیربناي 1653.20 
مترمربع اصالح گردید. الزم به توضیح است در مرحله اجراي فونداسیون براي آن گواهی 

عدم خالف به شماره 266854 مورخ 95/05/12 صادر گردید. مجدداً در مرحله نازك کاري و 
:از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

 حذف زیرزمین به سطح 203.20 مترمربع -
احداث سایبان در همکف به سطح 19.99 مترمربع -

 اضافه بنا درهمکف به سطح 92 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 9.54 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا ششم به سطح 552 مترمربع (هر طبقه 92 مترمربع) -

اضافه بنا به صورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در طبقات اول تا ششم به سطح 81 -
مترمربع (هر طبقه 13.5 مترمربع)

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا ششم به سطح 45.48  -
مترمربع (هر طبقه 7.58 مترمربع)

 اضافه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث انباري به سطح 27.37 مترمربع -
احداث اتاقک آسانسور در بام به سطح 10.23 مترمربع -
داراي پنجره مشرف به همسایه در حد شمال در طبقات-

احداث استخر در همکف به سطح 45.70 مترمربع که با توجه به عدم دیوارچینی محوطه -
استخر تا این مرحله، رعایت 35 درصد سطح تاسیسات پیلوت در زمان پایانکار الزامی 

.میباشد
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر 

.پرداخت جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

************************
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده تایید نظام مهندسی داراي مغایرتهاي 

:همزمانساز به شرح ذیل می باشد
توسعه استخر به صورت تبدیل پیلوت به سطح 48.20 مترمربع ( رعایت 35 درصد سطح  -

تاسیسات گردیده است )
کاهش بنا در همکف به سطح 0.3 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول تا ششم جمعاً به سطح 0.3 مترمربع ( هر طبقه 0.05 مترمربع ) -

24
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کاهش زیرشیروانی به سطح 2.01 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا ششم به سطح 0.42  -

مترمربع (هر طبقه 0.07 مترمربع)
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

32,410,560(سی و  دو میلیون و  چهارصد و  ده هزار و  پانصد و  شصت) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 138.04  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/15 1/98/30774 بدوي گلسار  
فلکه اول 

 آلمانی

1-1-10137-4-1-0-0 24
73

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/302 مورخ 1397/10/10 و 
اصالح پروانه شماره 346030 مورخ 1397/12/04 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 13 واحد 

مسکونی بهمراه زیرزمین و انباري در زیرشیروانی با زیربناي 2425/10 متر مربع صادر 
.گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف اول میباشد

توضیح اینکه زیرزمین حذف گردیده و
طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله بمساحت 138/04 متر مربع داراي اضافه بنا در 

.همکف میباشند
%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 76/23

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

درخصوص افزایش ارتفاع مغازه ، بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود در 
هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 2 3560000  , 1397 افزایش ارتفاع مغازه 1398/05/01 1/98/30775 بدوي گلسار 106  
سر نبش 
پالك 1

1-1-10033-11-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 4,180,045,200(چهار میلیارد و  یکصد و  هشتاد میلیون و  چهل و  پنج هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 391.39  3
 

3560000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/05/01 1/98/30775 بدوي گلسار 106  
سر نبش 
پالك 1

1-1-10033-11-1-0-0 24
74

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 472 مورخ 1394/12/27 و اصالح پروانه مورخ 1395/12/23 به 

صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه و زیرزمین با زیر بناي کل 
756.06 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت اضافه بنا در زیرزمین به 

سطح 27.12 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 

325689 مورخ 1396/12/28 صادر گردیده است. حال عملیات ساختمانی در حد اسکلت ( 
عدم شروع آجرچینی ) بوده و تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 48.13 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 46.08 مترمربع -

افزایش ارتفاع مغازه از 3.40 به 5.40 متر -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 297.18 مترمربع ( هر طبقه 99.06 مترمربع  -

که از این مقدار به سطح 23.82 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد)
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 242.60 مترمربع ( که از این مقدار به  -

سطح 23.82 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد)
با توجه به عدم دیوارچینی تا این مرحله ، سایر موارد تخلف از قبیل توسعه مغازه ، احداث 
بالکن و کسري پارکینگ و ... پس از انجام دیوارچینی در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد 

بود
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري جهار قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  
هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/01 1/98/30778 بدوي فاز 2معلم   
 نبش ك 12

1-2-10218-78-1-0-0 24
75

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 1,460,667,600(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت میلیون و  ششصد و  شصت 

و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 193.21  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,070,630,400(یک میلیارد و  

هفتاد میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79.66  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 155مورخ 96/10/21 به صورت 4 طبقه بر روي بالکن و مغازه در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 581.91 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.29 مترمربع -1
حذف انباري هاي مسکونی در نیم طبقه و توسعه بالکن تجاري به سطح 79.66 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 190.92 مترمربع (هر طبقه 47.73 مترمربع)-3

افزایش واحدها از 2 به 4 واحد مسکونی که با توجه به پرداخت عوارض یک واحد کسري  -4
پارکینگ در زمان صدور پروانه، داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري 
پارکینگ مسکونی بوده میباشد.برابر نظر مدیر محترم شهرسازي طبق ضوابط دفترچه 

. ضوابط پارکینگ و جانمایی پارکینکهاي تمثیلی اقدام شود
افزایش سطح رواق به سطح 0.37 مترمربع

 کاهش بنا در زیرشیروانی به مقدار 5.23 مترمربع
.راه پله به بام به صورت اسکلت فلزي بوده و تاکنون دیوارچینی نگردیده است

.تایید پارکینگها منوط به پارك عملی خودرو در هنگام پایانکار میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

24
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 

موجب نظریه شماره 2323 مورخ 98/1/17کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري 
ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  4,260,715,200(چهار میلیارد و  دویست و  
شصت میلیون و  هفتصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 422.69  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30804 بدوي 0-0-1-14-10108-1-1 گلسار 122  24
76
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/255 مورخ 1396/12/27 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 1088 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.81 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 191.90 مترمربع ( هر طبقه 38.38 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به کسر راه پله و اسانسور به سطح 178.29 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 3.39 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 26.30 متر مربع ( هر طبقه 

5.26 متر مربع )
کاهش زیر شیروانی به سطح 0.36 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي 

.نقشه ها رعایت نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

24
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي سروش بافکر مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.36 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 16.46مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید به مساحت 26.12مترمربع و انباري (بیش از 5مترمربع) بمساحت 2.10

مترمربع ،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 906,796,800(نهصد و  شش 
میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 89.96  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 1/98/30830 بدوي شهرك  
بهشتی 

گلستان 7 
غربی سمت 

چپ ك 6
متري

1-1-10410-11-1-0-0 24
77

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 174مورخ 
1395/12/28 بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 505.67
 متر مربع در سه  واحد مسکو نی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد نازك  کاري است 

برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 
 باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 12.36متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  16.46متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  16.46متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  16.46متر مربع-4

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  14.63 متر مربع-5
اضافه بناي ناشی از اجراي سه باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -6

 جمعآ بسطح 2.10 متر مربع
اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع  -7

(ساختمان بسطح 26.12 متر مربع (7.17+4.61*3
 داراي کسري فضاي باز بسطح 12.18 متر مربع می باشد و فضاي سبز اجرا ننمودند -8

رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 
.تقدیم میگردد

بابت موارد فوق داراي پرونده در واحد خالف و راي کمیسیون  *****************
ماده صد مبنی بر جریمه می باشد حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده مراتب جهت به 

 روز رسانی تقدیم میگردد

24
77

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 473,827,200(چهارصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  

بیست و  هفت هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 70.51  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30841 تجدید 
نظر

علی آباد   
13-کوچه 

گوهري

1-2-10188-1-1-0-0 24
78

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 206,102,400(دویست و  شش میلیون و  یکصد و  دو هزار و  
چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 122.68  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي عینا تایید میگردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1398/05/12 1/98/30841 تجدید 
نظر

علی آباد   
13-کوچه 

گوهري

1-2-10188-1-1-0-0 24
78

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 318 مورخ 1394/12/27 و پس از آن داراي اصالح پروانه به 

شماره 210953 مورخ 1395/01/24 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
1034.83مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.80 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 11.20 مترمربع ( هر طبقه 2.80 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 52.11 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 49.31 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

 به بناي مفید در همکف به سطح 2.79 متر مربع
توسعه زیر شیروانی به سطح 1.61 مترمربع -

افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 واحد ( طبقه اول از 1 واحد به 2 واحد افزایش یافته  -
است )

.رعایت پارکینگ گردیده است
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 122.68 متر مربع ( تبصره 7) -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
45153مورخ 98/3/23کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1672000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 334400000 (سیصد و سی و چهارمیلیون و چهارصدهزار) 
ریال صادر و اعالم می دارد. لذا راي بدوي،عیناً تایید می گرد

جریمه 50.21  0
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/25 1/98/30842 تجدید 
نظر

خ سعدي  
ك فالحتی 
- کوچه 18 

کوچه 17
شهریور 5

1-2-10309-22-1-0-0 24
79

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/25 1/98/30842 تجدید 
نظر

خ سعدي  
ك فالحتی 
- کوچه 18 

1-2-10309-22-1-0-0 24
79

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري به شماره 1/97/70 مورخ 
97/05/08به صورت یک باب مغازه فاقد بالکن با ارتفاع 3.40 متر و بسطح کل 51.67 

مترمربع می باشد که عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت بوده و تا این مرحله داراي 
: مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد

 کاهش بنا در همکف بسطح 0.02 مترمربع - 
  احداث بالکن تجاري بصورت سراسري (یک طبقه مازاد ) بسطح 50.21 مترمربع -

با توجه به پرداخت یک باب کسري پارکینگ در زمان پروانه تعداد یک باب کسري  -
. پارکینگ دارد

از بابت گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد   و حالیه عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي راي صادره از کمیسیون 

.ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 

شده بدوي در خصوص اضافه بنا در همکف و تراس، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 
حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 53.21  2.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/25 1/98/30844 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 

بلوار دیلمان 
نرسیده به 
 سوپر استار

1-1-10275-1001-1-0-0 24
80

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 
شده بدوي در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، 

از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 06.  3
 

329063  , 1385 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 
شده بدوي در خصوص اضافه بناي طبقه اول، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث 

رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 14.68  1.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان مورد نظر بصورت یکبابخانه داراي جواب از شهرداري بشماره 1/33/14001
مورخ1377/08/16میباشد . ضمنا از بابت احداث یکباب مغازه بمساحت 15/26مترمربع در 

حیاط جنوبی داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد 
می باشد . حالیه برابر نقشه ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین 

: بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف مسکونی بسطح 24.73 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در مغازه بسطح 0.06 مترمربع -

اضافه بنا در حد شمال بصورت تراس با برچیدن سربندي بسطح 28.48 مترمربع که در  -
  . 9.16 مترمربع آن انباري احداث گردیده است

اضافه بنا در طبقه اول بصورت تراس در حد جنوب روي مغازه بسطح 14.68 مترمربع که  -
باید رفع اشرافیت به پالك مجاور گردد .طی بازدید مجدد مالک راسا توسط دیوارآجري 

. اقدام به رفع اشرافیت نموده است
مراتب جهت صدور هر گونه دستور مقتضی ارسال میگردد 

24
80

در خصوص اعتراض آقاي فرشید عدالت پیشه نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از 

اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش 
معامالتی   2.25 به 2 برابر ارزش آن به مبلغ  1,244,544,000(یک میلیارد و  دویست 

و  چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد. 
 

جریمه 185.2  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/05 1/98/30845 تجدید 
نظر

علی آّباد  
ك شریعتی 
ك اله یاري

1-2-10204-6-1-0-0 24
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/358 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 616.16 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 31.41 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 131.48 مترمربع ( هر طبقه 32.87  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 9.55 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 12.76 متر مربع ( هر طبقه 

3.19 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 12.28 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث یک درب پارکینگی مازاد جهت تامین پارکینگ اضافی در نتیجه داراي 
 .یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد

به سطح 41 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد  ولی حد نصاب فضاي سبز با 
.توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

24
81

در خصوص بالکن راي بدوي عیناً تایید میگردد. ردتخلف 4.11  0
 

202500  , 1382 1398/04/30 بالکن در حد مجاز 1/98/30846 تجدید 
نظر

پستک 
کوچه19

1-1-10182-326-1-0-0 24
82

باتوجه به انصراف مالک از اعتراض خود نسبت به راي بدوي طی مرقومه شماره ش 
ر-71451-98.04.30 ،  راي بدوي مبنی  بر پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 

به  مبلغ 34140000 ریال ، عینا تایید می گردد.

جریمه 11.38  0
 

202500  , 1382 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه نسقی داراي فعالیت شغلی  و برابر نقشه برداري 
ارائه شده به سطح 11.38 مترمربع که داراي بالکن به سطح 4.11 مترمربع ( 3.79 مترمربع در 

حد 1/3 و 0.32 مترمربع خارج از حد 1/3 )می باشد و از بابت احداث آنها مجوزي ارائه 
نگردید. اسکلت مغازه بلوکی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1382 می باشد. برابر 
خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/09/26 فاقد عقب نشینی می باشد. الزم به توضیح است از 
بابت احداث مغازه داراي راي جریمه بوده و در خصوص بالکن راي تخریب داشته که اجراي 

.حکم نموده است. مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
82

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی و میزان تخلف، ضمن نقض راي 
بدوي، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، راي به 

اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 327,734,400(سیصد 
و  بیست و  هفت میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 48.77  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/29 1/98/30847 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
ده متري 
طالقانی 
برادران 
اطمینان

1-2-10031-8-1-0-0 24
83

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 162 مورخ 1396/10/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 375.78 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 326219 مورخ 1396/12/24

صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري 
:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 30.06 مترمربع ( هر طبقه 10.02 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 1.25 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.44 متر مربع ( هر طبقه 2.48 
متر مربع )

.زیر شیروانی به سطح 1.54 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

2.25برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 975,240,000(نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  

دویست و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 1/98/30876 بدوي پارك   
نیکمرام  ك 

مریم

1-2-10079-8-1-0-0 24
84

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره6137 مورخ 98/1/21 کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري ملک 

در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

براي احداث طبقه مازاد ، به مبلغ  1,373,702,400(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  
سه میلیون و  هفتصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 136.28  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/106مورخ 97/05/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 465.70 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 31.98 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 95.94 مترمربع (هر طبقه 31.98 مترمربع) -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.08 -3

مترمربع (هر طبقه 0.36 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 136.28 مترمربع -4

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 2.17 مترمربع
.به سطح 19.22 مترمربع کسري فضاي سبز و 41.01 مترمبع کسري فضاي باز دارد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

24
84

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص توسعه همزمانساز همکف و طبقات  راي به اخذ جریمه با ضریب 3برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 3,663,225(سه میلیون و  ششصد و  شصت و  سه هزار و  دویست 

و  بیست و  پنج)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 2.68  3
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/30889 بدوي جاده انزلی  
روبروي 

نمایندگی 
 سایپا

1-1-10291-236-1-0-0 24
85

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین طبق سند مالکیت (مفروزي) 
بمساحت 112/94 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان 3 طبقه بر روي 2 واحد تجاري  (4 

طبقه بر روي پیلوت) در 6 واحد مسکونی که بابت احداث ساختمان مذکور و 2 واحد کسري 
 پارکینگ داراي

.رأي کمیسیون تجدید نظر طبق صورتجلسه مورخ 1386/04/19 میباشند
:حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به سوابق بصورت

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 16/57 متر مربع-1
 توسعه بناي همزمانساز در همکف (پارکینگ) بسطح 0/05 متر مربع-2

کاهش مساحت نیم طبقه بمیزان 24/19 متر مربع   ( بالکن بمیزان 7/28 متر -3
مربع-مسکونی بمساحت 16/91 متر مربع)

توسعه بناي همزمانساز در طبقه دوم بمساحت 0/87 متر مربع-4
توسعه بناي همزمانساز در طبقات سوم و چهارم بمساحت 1/76 متر مربع (هر طبقه 5-0/88

 متر مربع)
توضیح اینکه داراي راه دسترسی ( درب نفر رو) از واحد تجاري شماره 2 به پارکینگ 

.میباشند
ضمناv واحد تجاري حد شمال با فعالیت فروش لوازم صنعتی و برقی و واحد تجاري حد جنوب 

.بصورت فتوکپی میباشد
(سطح اشغال موجود %100)

.همچنین نماي جانبی حد شمال بصورت ایزوگام و حد جنوب بصورت حلب مات میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

24
85

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مریم ایزدپناه موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 18.28 

مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 7125 مورخ 

98.01.24 (ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز)و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
3.199.000.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 639,800,000(ششصد و  سی و  نه میلیون و  
هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18.28  0
 

3360000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1398/07/14 1/98/30891 بدوي استاد سرا - 
کوچه مهر 

 شریف

1-2-10008-27-1-0-0 24
86

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص دو  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/14 1/98/30891 بدوي استاد سرا - 
کوچه مهر 

 شریف

1-2-10008-27-1-0-0 24
86

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ69,417,600(شصت و  نه میلیون و  
چهارصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 10.33  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري و اتمام  کار که 
داراي پروانه ساختمانی تجاري - مسکونی  به شماره 1/96/310مورخ 1396/12/28بصورت 1 

طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 1واحد مسکونی و 1 باب مغازه در 
همکف و  به مساحت کلی 146.02 مترمربع صادر شده  که حالیه با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و توسعه تجاري و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 3.42 مترمربع -1

.کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به مساحت 1.17 مترمربع -2
حذف پارکینگ و توسعه تجاري بصورت احداث یکباب مغازه در همکف به مساحت 3-18.28

.  مترمربع
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 3.42 مترمربع -4

. بناي  مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 2.32 مترمربع -5
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد-6

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشدو خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري به مساحت 3.24 مترمربع در 
همکف ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ 

ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 38,102,400(سی و  هشت 

میلیون و  یکصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 3.24  3.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/16 1/98/30893 بدوي استادسرا  
کوچه مهر 

  شریف

1-2-10016-310-1-0-0 24
87

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص احداث یک طبقه مازاد (طبقه سوم) به مساحت 148.40 مترمربع،  و احداث 
طبقه مازاد دیگر (با حذف انباري زیر شیروانی) به مساحت 42.64 مترمربع (به 

کسرمساحت تراس غیر مسقف) ، با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به ارتفاع 
ساخت وسازهاي همجوار و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,925,683,200(یک میلیارد و  نهصد و  بیست 
و  پنج میلیون و  ششصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 191.04  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/16 1/98/30893 بدوي استادسرا  
کوچه مهر 

  شریف

1-2-10016-310-1-0-0 24
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با توجه به صدورحکم تخریب و اعاده به مدلول پروانه در خصوص راه پله اختصاصی 
طبقه اول ،بابت 2 باب کسري پارکینگ باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با 

توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.75 برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 294,000,000(دویست و  نود و  چهار میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1.75
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي رضا قلی زاده مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول (هر یک )به مساحت 12.71 
مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 31.22 مترمربع (12.78 مترمربع بصورت 

کنسول)، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 3.30 
مترمربع و در طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 4.33 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  

2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 576,240,000(پانصد و  هفتاد و  شش میلیون و  
دویست و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.شایان ذکراست  راه پله اختصاصی 

مجزا (براي دسترسی ) طبقه اول می بایست تخریب و جهت دسترسی از طریق راه 
پله اصلی وبر اساس مدلول پروانه استفاده گردد.

جریمه 68.6  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/349 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  404.04 مترمربع در 2 طبقه روي یک 

باب مغازه  با انبار زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه 

:داراي تخلفات به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.71 مترمربع -1

توسعه تجاري در همکف بسطح 3.24 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.71 متر مربع ضمنا طبقه اول داراي دسترسی از طریق  -3

.پله اختصاصی مجزا از همکف می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 31.22 متر مربع که از این مقدار بسطح 12.78 متر مربع  -4

.بصورت کنسول به سمت شارع عام می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 148.4 متر مربع -5

حذف انباري در زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد دیگر به کسر راه پله و اتاقک  -6
آسانسور بسطح 129.67 متر مربع که از این مقدار بسطح 87.03 متر مربع بصورت تراس غیر 

مسقف می باشد
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 3.3 متر مربع و در طبقه اول و  -7

دوم هرکدام 4.33 متر مربع

داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد که یک واحد کسري پارکینگ در زمان پروانه از  -8
.بابت تجاري پرداخت نموده و 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته است -9

.داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می گردد -10

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نامه شماره 68824 مورخ 1398/04/26 در خصوص کاهش متراژ تخلف از 
400 متر به 250 متر و  محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 

مشارالیه را از بابت تخلف جانمائی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,680,000,000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد میلیون ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 250  2
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1398/06/12 1/98/30930 تجدید 
نظر

سعدي   
ممتاز (بن 

بست)

1-2-10315-75-1-0-0 24
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 349 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 1036.1مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1395/08/18 مبنی بر پرداخت جریمه 
:نقدي می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 16.53مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 66.99 مترمربع ( هر طبقه 22.33 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 34.63 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12.3  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.49 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

20.08 متر مربع ( هر طبقه 5.02 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 25.96 متر مربع ( تبصره 7) -
****************************************************

:مجدداً از بابت تخلفات جدید به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 0.77 مترمربع ( به صورت احداث سایبان جهت تامین  -

پارکینگ )
 افزایش تعداد واحد از 7 به 8 -

توسعه زیر شیروانی به سطح 1.65 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.05 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
پارکینگهاي 3 و 6 در تزاحم بوده و با توجه به احداث یک عدد درب پارکینگی مازاد ،  -

.داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 18915 مورخ  97/10/15 مبنی بر پرداخت 

.جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

***********
الزم به توضیح است پالك فوق به دلیل شکل هندسی خاص تغییر جانمایی ملک مجموعاً به 
متراژ 370 مترمربع داراي تخلف بوده که از این متراژ به سطح 120 مترمربع ناشی از اضافه 
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بناي مازاد تراکم بوده و داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد و مابقی متراژ به 
سطح 250 مترمربع ( هر طبقه 50 مترمربع ) ناشی از تخلف جانمایی می باشد .مراتب جهت 

.ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,608,036,800

(پنج میلیارد و  ششصد و  هشت میلیون و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 565.11  3
 

3360000  , 1397
 , 1398

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/08 1/98/30935 تجدید 
نظر

گلسار 
میدان 

باستانی 
 شعار خ 95

1-1-10010-8-1-0-0 24
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000

(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 203 مورخ 97/07/12 بصورت  
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري)با زیربناي 988/75 

.مترمربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 67/5 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 305/8 متر مربع (هر طبقه 76/45 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 146/7 متر مربع (بمساحت 70/25 متر مربع بدلیل -3
عدم رعایت عقب سازي)

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 4/65 متر مربع و طبقات -4
5.4.3.2.1 بمساحت 28/2 متر مربع (هر طبقه 5/64 متر مربع )

 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 12/26 متر مربع-5
(توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2 متر مربع بعلت احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است.)

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ (مساحت مفید واحد هاي مسکونی بیش از 180 متر مربع)-6
همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو (طبق پالن ارائه شده) تعداد یکواحد 

.کسري پارکینگ درآمدي دارند
بمساحت 40/17 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و بمیزان 21 متر مربع کسري حد 

.نصاب فضاي سبز (طبق جانمایی نشان داده شده در پالن) دارند
حالیه متقاضی با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون درخواست بررسی و گزارش از وضع 

.موجود را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک، در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات، مازاد انباري  و تبدیل راه پله به بناي مفید با تقلیل ضریب 

جریمه نقدي از ضریب 2.25 به 2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
599,155,200(پانصد و  نود و  نه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) 

ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد.

جریمه 89.16  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/19 1/98/30937 تجدید 
نظر

هاشمی 
بعثت  
نسترن

1-2-10167-23-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/104 مورخ 97/05/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 463.45 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 14.99 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 6.47 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 44.97 مترمربع (هر طبقه 14.99 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 21.78  -4
مترمربع (هر طبقه 7.26 مترمربع)

به سطح 0.95 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -5
زیرشیروانی

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 20.09 مترمربع
داراي کسري فضاي باز به سطح 14.44 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 22.22 

.مترمربع میباشد
.تاکنون درب پارکینگ نصب نگردیده است

.تایید پارکینگها منوط به انجام پارك عملی در هنگام پایانکار میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

24
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 167,818,500(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  
هجده هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 46.97  1.5
 

3100000  , 1388
 , 1392

تبدیل غیر مجاز 1398/05/08 1/98/30938 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-2-10449-8-1-0-0 24
91

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره112-87/02/28 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت می باشد که قبالً در مرحله سربندي و آجرچینی از بابت موارد زیر داري 

:سوابق و راي تجدید نظر مورخ 88/4/17 کمیسیون ماده صد می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 22.83 مترمربع  -1

افزایش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً  بسطح47.76 مترمربع -2
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد که داراي مابه التفاوت افزایش بنا بسطح 59.03  -3

مترمربع  و نیز مقدار 6.61 مترمربع جهت محاسبه 1/2 عوارض درآمدي می باشد
الزم بذکراست که مالک نسبت به رعایت درزانقطاع دراجراي شناژو ستون ه انموده لیکن  -4

درهنگام آجر چینی رعایت درز انقطاع ننموده و کلیه آجرچینی همکف و طبقات بیرون 
ازحد شناژ درحد شرقی بوده و سطح کل عدم رعایت درزانقطاع درهمکف و طبقات بمقدار 

5.05 مترمربع بوده که داراي شاکی از سوي ملک مجاور نیز می باشد
*****

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی 
:ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

احداث انباري جداساز در همکف بسطح 4.87 متر مربع -1
توسعه همکف بسطح 13.64 متر مربع -2

تبدیل پیلوت به آپارتمان  بسطح 52.49 متر مربع  که با آپارتمان طبقه اول بصورت  -3
.دوبلکسی می باشد

توسعه در طبقه اول بسطح 12.7 متر مربع -4
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم بسطح 2.99 متر مربع -5
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه سوم بسطح 8.61 متر مربع -6

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 0.35 متر -7
مربع و در طبقات اول الی سوم جمعا بسطح 3.81 متر مربع (هر طبقه 1.27 متر مربع)

با توجه به تبدیل پیلوت به مسکونی داراي 2 واحد کسري پارکینگ با توجه به ضوابط  -8
.زمان صدور پروانه می باشد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
1,265,468,400(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  پنج میلیون و  چهارصد و  شصت 

و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 167.39  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/30941 تجدید 
نظر

کوچه انعام 
-کوچه 13

 -فرعی اول

1-2-10105-79-1-0-0 24
92

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  129مورخ 
97/06/07به صورت 4طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 743.14مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اجراي ستون وسقف طبقه چهارم بوده که مالک بر خالف مفاد 

:پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 14.80مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  29.57مترمربع که جمعآ بسطح  118.28مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 4.03مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4هرکدام بسطح 7.57مترمربع که جمعآ -
بسطح  30.28 مترمربع

با توجه به عدم اجراي سقف شیروانی تاکنون انباري زیرشیروانی اجرا نشده وبراساس -
...پروانه صادهر محاسبه گردیده و پس از اجرا قابل به بررسی واعالم نظر خواهد بود

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ میگردد-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
..رعایت فضاي باز وفضاي سبز نگردید ه است--

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 274,257,000
(دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  دویست و  پنجاه و  هفت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 39.32  2.25
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30942 تجدید 
نظر

سعدي  پور  
نقاشیان(بن 

بست 
فالحت 
منش)

1-2-10315-5-1-0-0 24
93

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/258 مورخ 1397/08/28 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 
.208/1 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 36/72 متر مربع (هر طبقه 12/24 متر مربع)-1
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/18 متر مربع و طبقات -2

2.1 بمساحت 2/42 متر مربع (هر طبقه 1/21 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و اعتراض شهرداري منطقه ، باستناد راي 
هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر جواز تشدید مجازات تخلف ارتکابی ضمن  

نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات با اعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب4) جریمه بمبلغ 1,263,504,000(یک میلیارد و  

دویست و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 263.23  4
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/05 1/98/30944 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري- 
روبروي 

اداره برق 
کوچه فنی 
حرفه اي  
دانشگاه 

سماء

1-1-10236-5-1-0-0 24
94

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و اعتراض شهرداري منطقه ، باستناد راي 
هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر جواز تشدید مجازات تخلف ارتکابی ضمن  

نقض راي بدوي در خصوص کسري پارکینگ با اعمال  ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 2) جریمه بمبلغ 1,080,000,000(یک میلیارد و  

هشتاد میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 450  2
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره627-81/10/26بصورت دبیرستان 
غیر انتفاعی (متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی) صادرکه تاکنون تمدید نگردیده 

..وفاقداعتبارمیباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه با توجه به ارایه نقشه برداري موجود داراي افزایش 

بنا به شرح زیر میباشد
احداث سرویس بهداشتی درمحوطه حیاط بسطح 18.35مترمربع-1

احداث سالن ورزشی (سالن اجتماعت)درمحوطه حیاط بسطح 39.16مترمربع-2
احداث نگهبانی درمحوطه حیاط بسطح 7.29مترمربع-3

 احداث بوفه درمحوطه حیاط بسطح 7.29مترمربع-4
کاهش زیر بنادر همکف بسطح 1.96مترمربع-5

کاهش زیر بنادرطبقات1الی4هرکدام بسطح 1.96مترمربع جمعابسطح 7.84مترمربع-6
تبدیل پیلوت پارکینگ به فضاي آموزشی و دفتر امور اداري و کتابخانه بسطح 7-208.11

 مترمربع
لذا جهت محاسبه تعداد کسري پارکینگ آموزشی با توجه به استفاده بصورت دبیرستان .

نیاز به استعالم از سازمان آموزش و پرورش در مورد تعداد دبیر و کادر اداري و دانش آموزان 
.میباشد

...مراتب جهت صدوردستور مقتضی ارسال میگردد

24
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 17.4 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

سوم هر طبقه به مساحت 16.65 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 16.49مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 

به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 845,107,200(هشتصد و  چهل 
و  پنج میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً 

داشتن پنجره در حد حیاط خلوت ممنوع می باشد.

جریمه 83.84  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/10/04 1/98/30947 بدوي گلسار  
انتهاي 130 

توحید 7

1-1-10198-17-1-0-0 24
95

در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 99.42 مترمربع، به دلیل عدم رعایت 
اصول و ضوابط شهرسازي به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري راي به 

تخریب و اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 99.42  0
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/209 مورخ 1397/07/19به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 483.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اتمام اسکلت و شروع سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.4 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 49.95 مترمربع ( هر طبقه 16.65 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 99.42 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.71 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.78 متر مربع ( هر طبقه 4.26

 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1 متر تا 1.30 متر متغیر می باشد

.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 35.85 مترمربع کاهش یافته است
.با توجه به افزایش درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد

عدم رعایت حیاط خلوت به سطح 6 مترمربع که با توجه به مثلثی بودن حیاط در زمان پروانه 
مقدار آن بین 0 تا 3 متر متغیر بوده و حالیه به دلیل اضافه بناي احداثی بین 0 تا 2 متر متغیر 

.می باشد و در این حد فاقد نورگیر می باشد
به سطح 36.12  مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 32.4 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
%سطح اشغال مجاز 70% ...................... مورد استفاده 81.66

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 22.20 

مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 1.05
مترمربع و در طبقات  هر یک به مساحت 8.97 مترمربع که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 2.5.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,056,132,000(یک میلیارد و  
پنجاه و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 125.73  2.5
 

3360000  , 1397
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1398/07/17 1/98/30958 بدوي استادسرا   
گل- بن 

بست اصالت

1-2-10051-2-1-0-0 24
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10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در حال احداثی  که داراي پروانه احداث بنا به شماره 1/96/210 
مورخ 96/12/12 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري زیرشیروانی با 
زیربناي کلی 715.10 مترمربع  وداراي عدم خالفی بشماره 330486 مورخ 1397/07/01 با 

زیربناي 730.03 مترمربع دریافت داشته است.. در مرحله اتمام ستون و سقف طبقه همکف 
و به استناد نقشه معماري داراي سابقه بشرح ذیل در واحد جلوگیري از تخلفات بوده که 

. منجر به صدور گواهی عدم خالف مجدد  تا این مرحله گردیده است
 اضافه بنا در همکف حدودآ بسطح1.13متر مربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.83 مترمربع -
*********************************************************

******************************
حالیه عملیات ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات می باشد و تا 
این مرحله باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین 

: می باشد
سطح اشغال مجازبدون احتساب راه پله و سایبان 55%-----------سطح اشغال مورد  -

% استفاده با احتساب راه پله 79/42
 کاهش بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.16 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 88.80 مترمربع (هر طبقه 22.20 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.05 مترمربع و در طبقات  -
بسطح 35.88 مترمربع (هر طبقه 8.97 مترمربع )عرض موجود راه پله در هر طرف 1.10متر 

.طبق نقشه می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.51 مترمربع -

 . رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. رعایت 4 پارکینگ تا این مرحله می گردد و در زمان پایانکار نیاز به جانمایی عملی دارد -

.طبق پروانه صادره فاقد عقب نشینی است -
 ******************************************************

از بابت تخلفات فوق داراي آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 
. باشد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه خالف جدیدي مشاهده نشد و درخواست 
صدور گواهی عدم خالف بر اساس آراي صدره از کمیسیون ماده صد را دارند....مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,572,819,200(دو میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  دو 

میلیون و  هشتصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 255.24  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/06 1/98/30960 بدوي رشت  
گلسار بلوار 

دیلمان 
زمینهاي 

احمد پناه  
  خیابان سبز

1-1-10462-18-1-0-0 24
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 481 مورخ 
1394/12/27به صورت  چهارطبقه روي پیلوت در زیر شیروانی در3 واحد مسکونی  با زیر 

..بناي کل 498 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح47.40 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  47.40مترمربع که جمعآ بسطح  189.60مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 3.79 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0.32مترمربع که جمعآ -
بسطح 1.28مترمربع

 توسعه درزیرشیروانی بسطح  13.01مترمربع-
 احداث انباري بزرگتر ازپنج متر مربع بسطح 0.16مترمربع-

افزایش تعدادواحد مسکونی از سه واحد به چهار واحد که طبقه سوم وچهارم دوبلکسی -
.مجوز پروانه صادر گردیده بود

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ میگردد-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
...عملیات ساختمانی باتمام رسیده است ====
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص متراژهاي مذکور با توجه به تبدیل کل زیربنا در طبقات همکف و اول به 
تجاري و اعالم سرقفلی براي کل زیربنا الزم به جریمه مجدد نمیباشد.

سایر 17.56  0
 

3100000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/30963 اصالح
ي 

بدوي

پستک  
ك16

-فرعی اول 
سمت راست 

نبش 20
متري گاز

1-1-10438-28-1-0-0 24
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه در دادنامه شماره 1/98/30424-1398/04/18 صادره از این شعبه 
درخصوص بناي تجاري بهمراه 2 واحد کسري پارکینگ به متراژ 50 مترمربع، اشتباها 
بهمراه ارزش سرقفل مکان موصوف  محاسبه و حکم به محکومیت مالک به پرداخت 

جریمه براساس یک پنجم ارزش سرقفل مکان مذکور صادر شده است لذا این 
کمیسیون با اصالح متراژ ارزش سرقفل به متراژ 132/72 متر دادنامه صدرالذکر را 

اصالح می نماید که باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره256514مورخ97/12/28کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 28800980000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 5,760,196,000(پنج میلیارد و  هفتصد و  

شصت میلیون و  یکصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  بدیهی 
است دادن رونوشت از حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد

جریمه 166.16  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه توسط متقاضی داراي پروانه شماره 352 مورخ 1390/10/12 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 214/10 متر مربع صادر گردیده که در 
مرحله اجراي سقف طبقه سوم (سقف چهارم) برخالف مدلول پروانه خارج از طول 60% و 

 : مازاد بر تراکم داراي سوابق بصورت
 افزایش بنا در همکف بمساحت 21/80 مترمربع- 
 اضافه بنا در طبقات بمساحت 75/30 مترمربع-

که طبق رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/92/1142 مورخ 1392/04/29 محکوم به  
.پرداخت جریمه شده اند

حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به تخریب طبقات 2 و 3  نموده اند همچنین نسبت  
: به سوابق داراي مغایرت بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 8/78 متر مربع-1
تبدیل همکف به 2 واحد تجاري بمساحت هاي 31/26 متر مربع (واحد 1) و 51/82 متر -2

مربع (واحد 2)
توسعه بنا در طبقه اول بمساحت 8/78 متر مربع-3

تبدیل طبقه اول به تجاري بمساحت 83/08 متر مربع بصورت بالکن واحد تجاري شماره -4
2

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري-5
.حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست بررسی و کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

24
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,584,008,000(دو میلیارد و  

پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 256.35  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/30974 بدوي گلسار 
میدان 

باستانی 
 شعار خ 97
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی که  داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  به شماره  52 
مورخ  95/8/13 با زیر بناي کل  981.99 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 5 

واحد مسکونی  وپروانه مرحله دوم بشماره 319802 مورخ97/06/05 با زیربناي 1022.18
.. مترمربع در مرحله ستون همکف صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 
:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

سطح اشغال استفاده شده در زمان پروانه بمقدار 49.89 درصد از 50%-----سطح اشغال -
 استفاده شده اجرائی بمقدار 72.91درصد نسبت به پروانه صادره

کاهش زیر بنا نسبت به عدم خالفی در همکف به سطح 5.64 مترمربع (نسبت به عدم -
خالفی صادره)

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 39.08 مترمربع که جمعآ بسطح 156.32مترمربع-
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 95.30 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/74 مترمربع که -
 جمعآ بسطح 2.96 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله در طبقات 2/55 متر بوده)

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه پنجم  بسطح 1.77مترمربع (عرض باقیمانده -
 راه پله در طبقات 2/55 متر بوده)

 کاهش زیرشیروانی بسطح  3.11 مترمربع-
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-

رعایت پارکینگ (براساس ضوابط جاري براي 5 واحد زیر حد نصاب  زیربناي  180 مترمربع) -
..میگردد

...مشمول نما ومنظر میگردد-
عدم رعایت فضاي سبز بسطح 50 مترمربع-
عدم رعایت فضاي باز بسطح 30 مترمربع-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

=================
عملیات اسختمانی باتمام رسیده و  گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و ارسال به 

==..کمیسیون ماده صد میباشد

24
99

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 664,176,000(ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  
شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 101.65  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/12 1/98/30977 بدوي رجائی   
وحدت

1-2-10119-21-1-0-0 250
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/290 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.881/48 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 92/85 متر مربع (هر طبقه 18/57 متر -1
مربع)

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 12/75 متر مربع-2
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/94 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3

مربع در زیرشیروانی
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/02 متر مربع و طبقات -4

3/84 متر مربع (هر طبقه 0/96 متر مربع)
(عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال موجود (به کسر راه پله و آسانسور) 62/47 % -سطح اشغال مجاز 55

توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده ولی در 
.نقشه ها جانمایی گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 750,513,600(هفتصد و  پنجاه میلیون و  پانصد و  سیزده هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 106.46  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/12 1/98/31009 بدوي علی آباد   
بن بست 
تطهیري

1-2-10211-46-1-0-0 250
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/167 مورخ  97/6/27 با زیر بناي کل  568.21 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 13.85 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 41.55 مترمربع ( هر  -2
طبقه 13.85 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 6.77 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

25.83 مربع ( هر طبقه 8.61 متر مربع )
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در پیلوت بسطح 10.06 متر مربع و در بام بسطح 8.4  -4

متر مربع
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد -5

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

250
1

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد خانی 
تورانسرائی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا 

چهارم هر طبقه به مساحت 26.40مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید در همکف به مساحت 8.43 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم هر یک به 

مساحت 3.08 مترمربع ، توسعه انباري در زیر شیروانی بمساحت 2.88 ومابه التفاوت 
انباري بیش از 5 مترمربع بمساحت 1.51 مترمربع ، عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,293,636,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  سه میلیون و  
ششصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 157.14  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/05/12 1/98/31010 بدوي گلسار خ 
192 بیست 
 متري گاز

1-1-10437-5-1-0-0 250
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف 
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم 

به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/05/12 1/98/31010 بدوي گلسار خ 
192 بیست 
 متري گاز

1-1-10437-5-1-0-0 250
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/393 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.974/40 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 132 متر مربع (هر طبقه 26/40 متر مربع)-1
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 2/88 متر مربع-2

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 4/39 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع میباشند که بمیزان 2/88 متر مربع در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

است.(مابه التفاوت 1/51 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/43 متر مربع و طبقات -3

بمساحت 12/32 متر مربع (هر طبقه 3/08 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد-4

بمساحت 53/89 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 38/41 متر مربع -5
کسري حد نصاب فضاي سبز دارند.(طبق پالن ارائه شده)

 تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي-6
توضیح اینکه طبق ضوابط مجاز به تأمین 2 درب سواره رو با عرض 3  و 4 متر میباشند که 
طبق نقشه ها 3 درب با عرض 3 -4  و 4/50 متري لحاظ گردیده است.(پارك حاشیه اي در 

زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید با توجه به 

محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر شده 
بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان، از 

حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.     

جریمه 185.87  2
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1398/05/19 1/98/31011 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري بن 

بست 
وحدت 

استاد معین

1-1-10527-3-1-0-0 250
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث انباري در حیاط خلوت و سایه بان با توجه به محتویات پرونده و 
مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت 

جریمه نقدي با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان، از حیث رعایت موازین 
قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.     

جریمه 14.73  0.5
 

960000  , 1393 احداث بناي جداساز 1398/05/19 1/98/31011 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري بن 

بست 
وحدت 

استاد معین

1-1-10527-3-1-0-0 250
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک، در خصوص طبقه 
مازاد، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی، راي به 

اخذ جریمه به مبلغ  1,471,176,000(یک میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  یک میلیون و  
یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و 

اعالم می گردد. 

جریمه 175.14  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 552 مورخ 
1391/12/06 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  548 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي نازك کاري و رو به اتمام  می باشد 

:و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 43.24 مترمربع -

 احداث دو باب انباري جداساز در انتهاي حیاط خلوت بسطح 10.86 مترمربع -
احداث سایبان متصل به اعیان با مصالح غیرهمگن بسطح 3.87 مترمربع جهت تامین  -

 پارکینگ
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 129.72 مترمربع ( هر طبقه 43.24   -

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 175.14 مترمربع خارج از تراکم-

 کاهش سطح راه پله تا بام بسطح 0.89 مترمربع -
. رعایت پارکینگ طبق ضابطه پروانه می گردد -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.01 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 9.90 مترمربع

.الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از  تراکم اعطایی استفاده ننموده اند
******************************

پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و حالیه عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

250
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات  و توسعه زیرشیروانی با ضریب 0.5

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 13,423,200(سیزده میلیون و  چهارصد و  
بیست و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.99  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/12 1/98/31019 بدوي جنب فلکه 
جهاد حد 

فاصل 
زمینهاي 

فرهنگیان و 
بهزیستی 

18 متري 8 
متري

1-2-10457-35-1-0-0 250
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/282 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 1199.1 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1.66 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.36 مترمربع ( هر طبقه 0.84 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 4.63 مترمربع-

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

.میران تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد
% سطح اشغال مجاز همکف 55% .................... مورد استفاده 51

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/15 1/98/31026 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
 20 متري 

گاز

1-1-10438-66-1-0-0 250
5
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  3
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/15 1/98/31026 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
 20 متري 

گاز

1-1-10438-66-1-0-0 250
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

احداث یک طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,756,238,400(یک میلیارد 
و  هفتصد و  پنجاه و  شش میلیون و  دویست و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 174.23  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي با توجه به اعتراض شهرداري به شماره نامه 1/33در خصوص راي 

بدوي به شماره 1/98/30655 مورخ 1398/04/29 شعبه ي 5 کمیسیون ماده صد 
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 

پروانه صادره،ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 2,533,860,000(دو میلیارد و  پانصد و  سی و  سه میلیون و  
هشتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.مسکونی در همکف و طبقات با 

ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,533,860,000(دو میلیارد و  پانصد و  
سی و  سه میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 301.65  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد و راي بدوي 
عینا تائید میگردد.

ردتخلف 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره247493مورخ 97/12/18کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ5535500000ریال تعیین و براورد نموده است، 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,107,100,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفت میلیون و  یکصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.لذا راي بدوي عیناً تائید میگردد. 

جریمه 70  0
 

3360000  , 1396 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 1396/05/31 به صورت 5.5 طبقه به همراه یک باب 

مغازه با زیر بناي کل 916.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات اختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 45.68 مترمربع -
 توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت در همکف به سطح 10.1 مترمربع -

 افزایش تعداد مغازه از یک باب به دو باب به سطح 59.90 مترمربع -
کاهش بالکن تجاري به سطح 3.24 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 46.45 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 209.12 مترمربع ( هر طبقه 52.28 مترمربع ) -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.4 متر مربع

احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 174.23 مترمربع ( که از این مقدار به سطح -
113.66 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

.زیر شیروانی به سطح 32 مترمربع کاهش یافته است
افزایش تعداد واحد از 4 به 6 واحد-

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
 .حد نصاب فضاي باز و  حد نصاب فضاي سبز رعایت نگردیده است

.ضمناً سال وقوع تخلف 1396 می باشد
الزم به توضیح است داراي تعهدنامه 21333 مورخ 97/12/27 ( 255424 شماره اتوماسیون 

.) مهندس ناظر در خصوص استحکام و ایستائی ساختمان می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 251221 مورخ 1397/12/22 و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

250
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد ملکی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 17.30 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقه اول بمساحت 23.95 مترمربع ، طبقات دوم و سوم هر طبقه به مساحت 33.39 

مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 725,625,600(هفتصد و  
بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 107.98  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/26 1/98/31029 بدوي علی  
آبادمسجد 
هاشمی ك 
9 دربسوم 

سمت راست
 

1-2-10179-10-1-0-0 250
6

در خصوص احداث سایبان  متصل به ساختمان به مساحت 14.74 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 8,991,400(هشت میلیون و  نهصد و  نود و  یک هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 14.74  0.5
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

 باستناد گزارش شهرداري ز آنجائیکه  بابت 14.74 مترمربع سایبان حکم به 
صدورجریمه صادر گردیده کسري پارکینگ منتفی می باشد  ،  لذا موجبی براي 

جریمه کسري پارکینگ وجود ندارد. 

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  398 مورخ 
97/12/15 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در6 واحد مسکونی  با زیربناي کل 690.90مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله وآسانسور بمقدار  64/99-
.درصد---- سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله و آسانسور بمقدار 75/02 درصد میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح  31.99 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 14.74 مترمربع -
بصورت احداث سایبان جهت پارکینگ متصل به ساختمان غیر همگین

افزایش بنا درطبقه اول بسطح  23.95مترمربع-
افزایش بنا درطبقه دوم و سوم هرکدام بسطح 33.39 مترمربع که جمعآ بسطح 66.78 -

 مترمربع
 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بمقدار 5.16 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
با توجه به جانمایی پارکینگ ها داراي  دو واحد کسري پارکینگ مسکونی داشته که -
درصورت ابقاي بارانداز سایبان متصل به ساختمان درهمکف جهت پارکینگ کسري 

..پارکینگ منتفی میگردد
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
چک لیست کمیسیون کنترل  گرفت است..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

250
6

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مصطفی بلورچی  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات (هر طبقه) به مساحت 61.19

 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,083,976,000(سه میلیارد و  
هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 305.95  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/05 1/98/31042 بدوي فاز دوم  
معلم میدان 

کوچکی 
نبش کوچه 

6

1-2-10697-16-1-0-0 250
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

بابت کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  هر طبقه به مساحت 2.19 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 2.5.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 91,980,000(نود و  یک میلیون و  
نهصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 10.95  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/06/05 1/98/31042 بدوي فاز دوم  
معلم میدان 

کوچکی 
نبش کوچه 

6

1-2-10697-16-1-0-0 250
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/365مورخ 
96/12/28 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 7 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  1005.59مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و 
شروع آجرچینی طبقات و فاقد سربندي می باشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه 

: شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 61.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 244.76  مترمربع ( هر طبقه  61.19  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.19 مترمربع و در  -
طبقات اول تا چهارم جمعا بسطح 8.76 مترمربع (هر طبقه 2.19 مترمربع )عرض موجود راه 

. پله در هر طرف  1.10متر است
. تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
%سطح اشغال مجاز 55%----- سطح اشغال مورد استفاده 75.38 -

. فاقد عقب نشینی است -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه ازتراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره 7) -
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 611,116,800(ششصد و  یازده میلیون و  یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 90.94  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/31049 بدوي استاد سرا   
بن بست 

مهر شریف

1-2-10016-19-1-0-0 250
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  401 مورخ 
97/12/17 به صورت  4طبقه روي پیلوت در7 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 1123.35

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اسکلت (ستون طبقه سوم) بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه 

:و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 20.17 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 23.59 مترمربع که جمعآ بسطح  70.77 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

===
مالک درادامه عملیات ساختمانی و اجراي طبقه چهارم  و افزایش بنا بسطح 23.95 مترمربع 
و سوابق گزارش تخلفات در واحد تخلفات ودریافت راي کمیسیون ماده صد بشماره 31161

..مورخ 98/07/15و  سوابق پرداخت تخلفات میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,936,771,200(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  شش میلیون و 

 هفتصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 192.14  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 1/98/31055 تجدید 
نظر

گلسار - خ 
170

1-1-10420-23-1-0-0 250
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/257 
مورخ 1396/12/27با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم  بصورت  پنج طبقه روي پیلوت 
بانضمام زیر زمین و انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 1252.98متر مربع در پنج  واحد 

مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري  است  بام تهرانی اجرا شده 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 1.37 متر مربع-1

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 14متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم  بسطح حدود  55.08  متر مربع (هر طبقه 13.77 متر  -3

 مربع )
اضافه بنا در طبقه  پنجم بسطح حدود  92.94 متر مربع که از این مقدار 78.94متر مربع   -4

 بدلیل عدم رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در بام تهرانی بسطح حدود  3.92 متر مربع-5

با توجه به ایستگاه آسانسور در طبقه بام تهرانی اضافه بنا بصورت احداث راه پله و اتاقک -6
آسانسور(خر پشته ) بسطح 16.08 متر مربع

اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  بسطح 14.04 -7
 (متر مربع در طبقات  (2.18+3.14*5

 فضاي سبز اجرا ننمودند کسري  فضاي باز ندارند -8
رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 198,307,200

(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  سیصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 29.51  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/31057 تجدید 
نظر

علی آباد   
ك 

شهیدعطائ
ي

1-2-10218-9-1-0-0 251
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/336 مورخ 1397/11/14 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 997.83 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
ستونگذاري طبقه همکف بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف به سطح 29.51 

مترمربع می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي یوسف طیبی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 38.18 مترمربع طبقات اول 
و دوم ( هرکدام) بمساحت 43.42 مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 2.64 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,286,812,800(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  
دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 127.66  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/08/12 1/98/31071 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 151

1-1-10155-18-1-0-0 251
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/325 مورخ 1397/10/30 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

1348/97 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
 :

اضافه بنا در همکف بمساحت 38/18 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 86/84 متر مربع (هر طبقه 43/42 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 2/64 متر مربع (هر -3
طبقه 1/32 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/98/31071 مورخ 1398/08/12 و پرونده در واحد 
.تخلفات میباشند

: طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 86/84 متر مربع (هر طبقه 43/42 متر مربع)-1

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 32/14 متر مربع-2
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 46/44 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 7/36 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 1/14 متر مربع (هر -4
طبقه 0/57 متر مربع بصورت همزمانساز) و در طبقات  4.3 بمساحت 3/78 متر مربع (هر 

طبقه 1/89 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند 

.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
 %سطح اشغال مجاز 60%-سطح اشغال موجود 75/61

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
********

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به پایان رسیده است

251
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,114,188,800(پنج میلیارد و  یکصد و  چهارده 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 507.36  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/05/08 1/98/31077 تجدید 
نظر

گلسار خ  
118 

1-1-10102-46-1-0-0 251
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 27 مورخ 1397/05/07 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1536.2 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف  به سطح 85.33 مترمربع داراي راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/11/03 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و پرونده 

مختومه گردیده است . حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 14.94 مترمربع ( نسبت به راي قبلی ) -
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به جمعاً سطح 421.80 مترمربع ( هر طبقه 84.36  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به سطح 332.10 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 5.65 متر مربع ( هر طبقه 1.13 متر مربع 

(
احداث زیر شیروانی به سطح 75.17 مترمربع -

با توجه به احداث 6 عدد انباري در زیرشیروانی بیش از 5 مترمربع ، به سطح 4.72  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.02 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی حد نصاب فضاي سبز به دلیل عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نگردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

251
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 409,785,600(چهارصد و  نه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار 
و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.98  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/08 1/98/31086 بدوي گلسار-20 
متري 

گاز-انتهاي 
بن بست 9

-جنب 
مدرسه علم 

 آفرین

1-1-10534-10-1-0-0 251
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث دو طبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

3,368,400,000(سه میلیارد و  سیصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد هزار )   
ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 401  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/294 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 820.66 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.1 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 39.3 مترمربع ( هر طبقه 13.1 مترمربع ) -
احداث 2 طبقه مازاد بر طبقات مجاز (4 و 5 ) جمعاً به سطح 400.10 مترمربع ( هر طبقه  -

200.50 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

سوم جمعاً به سطح 8.58 متر مربع ( هر طبقه 2.86 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 8.74 مترمربع کاهش یافته است

کاهش واحدها از 6 به 5 واحد
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  

برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات واحداث یک طبقه مازاد ،حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 5,997,700,800(پنج میلیارد و  نهصد و  نود و  هفت 

میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 595.01  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/15 1/98/31094 بدوي بلوار گیالن  
خ192 سوم 

حافظ

1-1-10530-4-1-0-0 251
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 281,853,600(دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  پنجاه و 
 سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 167.77  2.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 522 مورخ 1394/12/27 و 
تمدید پروانه تا تاریخ 1396/12/27بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 
زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1166/12 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 45/96 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 238/80 متر مربع (هر طبقه 59/70 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 71/47 متر مربع (از این مقدار بمساحت 11/77 متر -3
مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي )

احداث طبقه ششم بمساحت 238/78 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 25/41 متر مربع-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 167/77 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 6 واحد-7
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه بمساحت 130/46 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین فضاي 
.سبز تاکنون اجرا نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

251
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  58,860,480(پنجاه و  هشت میلیون و  هشتصد و  
شصت هزار و  چهارصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 175.18  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/15 1/98/31095 بدوي حسین آباد 
  

1-2-10266-4-1-0-0 251
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 4642 مورخ 98/1/19کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري ملک 

در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1,539,820,800(یک میلیارد و  پانصد و  سی و 
 نه میلیون و  هشتصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 229.14  2
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/15 1/98/31095 بدوي حسین آباد 
  

1-2-10266-4-1-0-0 251
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان بدون مجوز در حال احداث بر روي عرصه نسقی و در 
مرحله اسکلت و سقف چهارم در سه واحد مسکونی که تا کنون سربندي اجرا نگردیده 

:است، برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر میباشد
احداث بنا درهمکف به سطح 101.08 مترمربع که از این مقدار به سطح 19.33 مترمربع  -1

.خارج از سطح اشغال مجاز میباشد
احداث بنا درطبقات اول تا سوم به سطح 303.24 مترمربع که به سطح 93.43 مترمربع  -2

.در حد تراکم طبقات و 209.81 مترمربع خارج از حد تراکم میباشد
.عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/09/05 به سطح 0.17 مترمربع از معبر 10 متري 

.عقب نشینی دارد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 

صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  3
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/05/15 1/98/31104 بدوي شهرك  
بهشتی 
روبروي 

  بوستان21

1-1-10471-10-1-0-0 251
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 4,207,089,600(چهار میلیارد و  دویست و  هفت میلیون و  هشتاد و  نه هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 417.37  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/15 1/98/31104 بدوي شهرك  
بهشتی 
روبروي 

  بوستان21

1-1-10471-10-1-0-0 251
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 1/96/402 مورخ 1396/12/28 بصورت ساختمان 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 500/93 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ بمساحت 41/48 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 100/74 متر مربع (هر طبقه 33/58 متر مربع)-2

حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 128/33 متر مربع به -3
کسر راه پله و آسانسور

 احداث طبقه پنجم بمساحت 146/5 متر مربع بصورت طبقه مازاد-4
توضیح اینکه از مساحت مذکور بمیزان 47/87 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف 

.اختصاصی میباشد
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-5

 تعداد یکواحد کسري پارکینگ-6
توضیح اینکه طبقات 4 و 5 بصورت یکواحد مسکونی (دوبلکس) میباشند و با توجه به 

زیربناي مفید (بیش از 180 متر مربع) تعداد 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که وضع موجود 
.یکواحد تأمین گردیده و یکواحد کسري پارکینگ دارند که مربوط به همین واحد میباشد

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقه اول بمساحت 0/32 متر مربع-7
بمساحت 60/75 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -8

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

251
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده و دادنامه  شماره 970997903202059مورخ 97.6.25 
دیوان محترم اداري که بنا به شکایت شکات  آقایان حسین و مرتضی خارابیان و غیره 

راي به رسیدگی مجدد صادر نموده وباستناد  بازدید میدانی  صورت گرفته توسط 
اعضاء این کمیسیون در مورخ 98.4.19و اتمام عملیات ساختمانی وهمچنین  آرا 
صادره  به شماره 1.97.24078مورخ 97.3.8 و  1.97.25284مورخ 97.6.10 بابت 

طبقات که منجر  به صدور راي  جریمه  و به تبع آن شهرداري به مبادرت به صدور  
گواهی عدم خالف  به شماره 331801مورخ 97.7.5نموده است ، لذا با توجه به مراتب 

فوق الذکر صدور راي قلع براي همکف فاقد وجاهت بوده بنابراین راي تجدیدنظر 
کمیسیون ماده صد به شماره 1.96.22506مورخ 96.10.30 مبنی بر اخذ جریمه به مبلغ 

615,888,000(ششصد و  پانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال 
مورد تایید می باشد . 

جریمه 61.1  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 1/98/31109 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار-خیاب
ان 169

1-1-10152-26-1-0-0 251
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً
ملک شاکی ساختمان  5 طبقه روي پیلوت  می باشد  که بر اساس پروانه و پایانکار صادره 

 .خالفی مشاهده نگردید
ملک متشاکی ساختمان در حال احداث و در حد شرقی ملک شاکی می باشد که براي آن  

پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 113 مورخ 1396/08/17به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 1074.25 مترمربع  صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام 

فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 61.10 مترمربع داراي آراي بدوي و تجدید 
نظر مورخ هاي 96/10/3 و مورخ 96/10/30 کمیسیون ماده صد بوده که راي بدوي تخریب و 
راي تجدید نظر جریمه با ضریب 3 برابر تعلق گرفت. در حال حاضر سقف اول اجرا گردیده و 

ستون هاي طبقه اول در حال آرماتور بندي  بوده و به سطح 61.10 متر مربع در طبقه اول 
اضافه بنا دارد. نظر به اینکه به عمق حدود 6 متر به سمت حیاط و جلوتر از ملک شاکی 

پیشروي داشته  لذا این امر موجب  اعتراض شاکی بوده است. جهت بررسی بیشتر نیاز به 
.ارائه مدارك و نقشه برداري توسط متشاکی می باشد

حالیه شاکی نسبت به احداث بنا خارج از  سطح اشغال مجاز و عدم رعایت همباد سازي در 
حد جنوب که باعث از بین بردن نورگیر ساختمان توسط متشاکی گردیده اعتراض داشته و 

درخواست جلوگیري از ادامه عملیات ساختمانی متشاکی را دارند. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی براي 

توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 51,012,000(پنجاه و  یک میلیون 
و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.62  4
 

650000  , 1389 توسعه بناي تجاري 1398/05/13 1/98/31110 تجدید 
نظر

سعدي   
فالحتی

1-2-10316-28-1-0-0 251
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی به سطح 70.47 مترمربع که مشتمل بر2 
باب مغازه می باشد. الزم به توضیح است مغازه اول به سطح 34.62 مترمربع می باشد که از 
بابت 15 مترمربع آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد به شماره 245 مورخ 1378/01/23 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 
باشد و مابه التفاوت آن به سطح 19.62 مترمربع به صورت توسعه می باشد. مغازه دوم به 

سطح 35.85 مترمربع پس از آن احداث گردیده است. اسکلت مغازه ها بلوکی و قدمت آن با 
توجه به فیش برق پیوستی 1389 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/12/14 به 
سطح 13.74 مترمربع از حد شرق در تعریض معبر 10 متري می باشد. مراتب جهت پسخ به 

نامه کمیسیون ماده صد به شماره 28326 مورخ 1397/11/16 و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث انباري و راهرو در زیر شیروانی  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 108,444,000(یکصد و  هشت میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 64.55  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/31114 بدوي بلوار معلم 
کوي 

فالحتی 
جنب پیتزا 
شاین ك 
البرز یک 
ساختمان 

 پارسه

1-2-10330-1-1-0-0 251
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 329
مورخ 91/7/29 بصورت 4/5طبقه با دو متر عقب سازي در طبقه 4و در 8 واحدمسکونی با 
زیر بناي 695/10مترمربع و عدم خالفی بشماره 353602 مورخ 98/06/24 بصورت 5طبقه 

..روي پیلوت در 10واحد مسکونی  با زیربناي 1269.04 مترمربع صادر گردیده است
حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده به تائید نظام مهندسی و ممهور به مهر مهندس نقشه 

:.بردار داراي افزایش بنا بشرح ذیل میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید 1/25 مترمربع-

احداث 10 باب انباري در زیرشیروانی  به سطح  40/03 مترمربع -
احداث راهرو در زیرشیروانی بسطح 24.52 مترمربع -

 کاهش سطح راه پله در زیرشیروانی بمقدار 8.61مترمربع -
..مشمول نما ومنظر میگردد-

عملیات ساختمانی باتمام رسیده و و اجراي نماسازي در حد شرقی با نصب داربست در حین 
..انجام کار بوده و درب بازشو به بیرون (شارع ) دارد

..حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تقاضاي  صدور پایانکار ساختمانی رادارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد مالک نسبت به اصالح درب بازشو و جمع آوري داربست اقدام ===
===..نمودند

251
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
16,383,500(شانزده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 10.57  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/13 1/98/31126 بدوي گلسار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-214-1-0-0 25
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/494 مورخ 97/12/27  با زیر بناي کل 549.3 متر مربع در 3.5  طبقه و در 2 

واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله  اجراي ستون طبقه همکف داراي افزایش 
بنا در همکف به عمق یک متر و بسطح 10.57 متر مربع بوده که از بابت آن داراي راي بدوي 

مورخ 98/5/13 می باشد. حالیه عملیات در مرحله اتمام اسکلت و سربندي بوده که به 
:استناد نقشه معماري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بنا بسطح 10.57 متر مربع در هریک از طبقات اول و دوم -1
با توجه به اینکه کالً بصورت یک واحد دوبلکسی می باشد لذا راه پله بصورت اختصاصی  -2
بوده وبا توجه به اینکه تراکم مجاز پروانه 65 درصد با احتساب راه پله در هر طبقه بوده لذا 

.بسطح 42.4 متر مربع صرفاً مشمول اخد عوارض درامدي می باشد
.ضمناً تعداد طبقات از 3 طبقه به 2 طبقه تقلیل یافته است

****
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. با 
توجه به اینکه در سند حد شرق ملک متقاضی متصل  به خیابان قید گردیده که بر اساس 
طرح تفصیلی قدیم خیابان 20 متري بوده که در طرح تفصیلی جدید خیابان 20 متري به 
طول حدود 120 متر ادامه داشته و بعد از آن قطع گردیده و بصورت بن بست 20 متري در 

آمده است که در این حالت چندین ملک که در سند ایشان حد شرق به خیابان بوده از جمله 
ملک متقاضی از حد شرق فاقد معبر گردیده است. ضمناً یکی از قطعات بر اساس معبر 20 
متري در حد شرق  داراي پروانه و پایانکار نیز بوده که در حال حاضر معبر حذف گردیده 

است. حالیه متقاضی اعالم داشته که در حد شرق پس از حذف معبر 20 متري قرار بر تعریف 
کوچه 8 متري بوده  که بر اساس خط پروژه هیچگونه معبري در حد شرق قطعات مذکور 

تعریف نشده است. لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات متقاضی نسبت به حذف خیابان معترض 
بوده و خواستار اجراي آن بر اساس طرح قبلی و معبر 20 متري و یا حداقل اصالح آن بصورت 

.کوچه 8 متري می باشند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

25
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ 491,530,000(چهارصد و  نود و  یک میلیون و  پانصد و  سی هزار ) ریال 
در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 189.05  2
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/15 1/98/31140 تجدید 
نظر

خیابان 
استاد 
معین- 

کوچه 25- 
فرعی 

 چهاردهم

1-1-10183-55-1-0-0 25
21

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها ضمن 
نقض راي بدوي : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 

مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 12,707,500(دوازده میلیون و  هفتصد و  
هفت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 97.75  0.1
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده بصورت یکباب ساختمان نسقی بدون مجوز و بصورت دو طبقه 
مسکونی بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی می باشد که ساختمان با مصالح بتن مسلح و در 

.سال 1390  تاسیس گردیده و در مرحله بهره برداري می باشد
از بابت ساختمان فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 1391/09/22 و مبنی 

.بر صدور راي تخریب بنا را دارد
.حالیه متقاضی درخواست طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد را دارد

براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
مساحت عرصه طبق نقشه برداري 104.92 مترمربع می باشد که به استناد خط پروژه 11 

مورخ 1396/05/24 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت تقریبی 7.17 مترمربع از اعیان 
.در تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد

داراي بناي داخل تراکم پایه به مساحت 97.75 مترمربع و بناي خارج از تراکم پایه به 
.مساحت 189.05 مترمربع می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض 
مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 

حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 5.42  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 1/98/31147 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 122 

8 متري

1-1-10126-14-1-0-0 25
22

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 51 مورخ 1394/05/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 

 .زیر بناي کل 498.54 مترمربع صادر گردیده است
از بابت افزایش بنا داراي سوابق بشرح ذیل می باشد و پس از آن گواهی عدم خالف دریافت 

 : نموده اند
 اضافه بنا در همکف به سطح 32.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 161.72 مترمربع ( هر طبقه 40.43 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 8.92 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 6.3 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 25.2 متر مربع ( هر طبقه 6.3 

متر مربع )
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم و چهارم از حالت ***

دوبلکس به یک واحد مستقل تبدیل گردیده ، در نتیجه مقدار 69.37 مترمربع با عنوان 
***افزایش تعداد واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد

با توجه به افزایش واحدها از 2 به 4 و تامین 3 پارکینگ داراي یک واحد کسري پارکینگ  -
.می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 44.57 متر مربع ( تبصره 7) -
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/08/22 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي 

. می باشد.پس از آن گواهی عدم خالف دریافت نموده اند
*********************************************************

******************************************************
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده که تا کنون به تایید نظام مهندسی نرسیده داراي 

: مغایرت بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.85 مترمربع-

 کاهش همزمانساز سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.17 مترمربع-
اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا چهارم بسطح 3.40 مترمربع (هر طبقه 0.85 -

مترمربع )
 کاهش بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 0.41مترمربع-

. نماي جانبی حلب رنگی است 
ضمنا از بابت احداث سایبان در دو متر حیاط خلوت طبق راي کمیسیون ماده صد  محکوم به 
تخریب گردیده که  مالک راسا نسبت به تخریب سایبان اقدام و اجراي راي نموده  و تعداد 
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. سه باب پارکینگ تامین شده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******
طی بازدید مجدد مالک مجددا اقدام به احداث سایبان با اسکلت فلزي بسطح 6 مترمربع در 

. دو متر حیاط خلوت نموده که  برابر راي کمیسیون جریمه گردیده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******
حال برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده مغایرتی مشاهده نشد و 
رعایت سه پارکینگ براي سه واحد می گردد  که قطعات اول و دوم بصورت تزاحمی و مربوط 

. به یک واحد است .  یک باب کسري پارکینگ داراي سابقه است
 . انباري ها در زیرشیروانی قرار دارد و واحد ها در حال بهره برداریست

.تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت  4.56 متر مربع و در طبقه دوم 
به مساحت  0.05 متر مربع  وتوسعه زیرشیروانی به مساحت 2.5 متر مربع و  احداث 

اطاقک اسانسوربه مساحت 19.32 متر مربع   با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 266,515,200(دویست و  شصت و  شش میلیون و  پانصد و  پانزده 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.44  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/07 1/98/31153 بدوي 0-0-1-211-10124-1-1  گلسار 175 25
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
386 مورخ 93/12/28 با زیر بناي کل 1340.77 مترمربع در 5 طبقه روي پیلوت و انباري در 
زیر شیروانی صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل
خارج از عمق 60% به طول 4.95  متر -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 43.69 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 49.69 مترمربع -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 153.78 متر مربع (  -4
هر طبقه 51.26 متر مربع)

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه  پنجم به سطح 58.51 مترمربع -5
احداث یک طبقه مازاد به سطح 265.56 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -6

ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 229متر مربع ( همکف 27.78 متر مربع + طبقات  -7
201.72 متر مربع)  از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

افزایش تعداد واحدها از 10 واحد به 12 واحد مسکونی که پارکینگ شماره 3 در هنگام  -8
پایانکار و پس از آزمایش در محل کنترل می گردد، در صورت عدم تایید یک واحد کسري 

.پارکینگ با تزاحم جهت اخذ عوارض درآمدي خواهد داشت
.ضمنا بسطح 1.81 متر مربع در راه پله به بام کاهش بنا داشته است

 .ضمناً رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1395/10/11 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

***********************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرتهاي همزمانساز به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.56 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 0.05 مترمربع -

توسعه زیر شیروانی به میزان 2.5 مترمربع -
احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 19.33 مترمربع-

الزم به توضیح است با توجه به نقشه اصالحی ارائه شده ، پارکینگهاي 3 و 4 به صورت 
مستقل بوده و در تزاحم نمی باشند. ( راه عبور پارکینگ شماره 4 از درب کرکره اي حد 

شرق و راه عبور پارکینگ شماره 3 از درب کرکره اي حد شمال می باشد )
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.  مراتب جهت بروز رسانی و صدور دستور 
 .مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي زیرزمین،همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید  

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,332,806,400(ده میلیارد و  سیصد و  سی و  دو 
میلیون و  هشتصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1025.08  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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نظر

گلسار 
  خ171

1-1-10124-97-1-0-0 25
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 53 مورخ 95/08/15 
بصورت 5طبقه روي پیلوت وزیرزمین و دوباب مغازه بازیربناي 2079.90 مترمربع براساس 

...بند10 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 94/03/27 صادرگردیده است
حالیه عملیات ساختمانی اجراي اتمام فنداسیون و زیرزمین بوده حالیه مالک برخالف مدلول 
پروانه ونقشه برداري ومعماري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد برتراکم وخارج ازطول60

:.% در زیرزمین بشرح ذیل میباشد
 افزایش بنا درزیرزمین بسطح 125.81 مترمربع(سال وقوع 96) -1
..مشمول نما ومنظر میگردد تاکنون نماسازي اجرا نشده است-2

درخصوص تعداد پارکینگ مورد نیاز پس از اتمام اسکلت و مشخص شده تعداد واحد -3
..مسکونی وتجاري قابل به اعالم نظر خواهد بود

=================
======

گزارش فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی وداراي دریافت راي 
بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/23866 مورخ 97/02/29 مبنی بر اعاده به وضع 

.. سابق وتخریب بنا صادر گردیده است وتاکنون اجراي حکم نگردیده است
که پس از آن عملیات ساختمانی توسط مالک اقدام به ادامه عملیات  ساختمانی درمرحله 
اتمام اسکلت وفاقد آجر چینی و فاقد اجراي سقف  نموده است.. که براساس نقشه برداري 

ونقشه هاي معماري وضع موجود درمرحله اسکلت داراي افزایش بنا فقط بصورت سطح بدون 
:.درنظر گرفتن نوع کاربري با توجه به عدم اجراي اجرچینی بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا در زیرزمین بسطح 125.81 مترمربع-1
افزایش بنا درهمکف  بسطح 108.10 مترمربع-2

افزایش بنا درطبقه اول بسطح 323.40 مترمربع-3
افزایش بنا درطبقه دوم  بسطح 110.25 مترمربع-4

افزایش بنا درطبقه سوم و چهارم هرکدام بسطح 113.31 مترمربع که جمعآ بسطح -5
 226.62 مترمربع

افزایش بنا درطبقه پنجم بسطح 113.31 مترمربع-6
افزایش بنا در ادامه راه پله به بام بسطح 17.59  مترمربع-7

حذف انباري در زیرشیروانی  40 مترمربع-8
الزم بذکراست  افزایش بنا سطح فوق الذکر براساس نقشه هاي وضع موجود بصورت فقط 

اسکلت بوده که تاکنون سقف ودیوارچینی داخلی صورت نگرفته است لذا در صورت اجراي 
.تکمیل عملیات ساختمانی متعاقآکه کسري پارکینگ اعالم میگردد
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/.مراتب جهت صدور پروانه مرحله دوم و دستور مقتضی ارسال میگردد
===========

====
برابر بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی درمرحله اسکات و فاقد آجرچینی بوده لذا 

براساس دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/28156 مورخ 97/12/18 جهت 
اعالم میزان کسري پارکینگ مسکونی و تجاري لذا با توجه به عدم آجرچینی در همکف 

وطبقات اعالم آن میسر نخواهد بود. لذا درصورت صالحدید کمیسیون محترم مقدار کسري 
پارکینگ تجاري ومسکونی فقط از زیربناي تجاري و تعداد واحد هاي مسکونی داده شده در 

پروانه ساختمانی صادره میتوان محاسبه نمود..درغیر اینصورت  پس از اتمام آجرچینی و 
..نقشه هاي وضع موجود قابل به محاسبه خواهد بود
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 
شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، 

از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.    

جریمه 70.34  3
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 1/98/31159 تجدید 
نظر

گلسار خ 
192  
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 393 مورخ 1388/12/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 513.65 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.93مترمربع ( که از این مقدار به سطح 8.71 مترمربع به  -
صورت سایه کنسول بال استفاده بوده که تخلف محسوب نمی گردد و در جدول کاربریها 

لحاظ شده و به سطح 18.22 مترمربع به صورت خارج تراکم می باشد )
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 12.82 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.18 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 12.82 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 20.3 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 13.2 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 2.15 مترمربع

.رعایت پارکینگ با توجه به ضوابط سال صدور پروانه گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/07/15 1/98/31161 بدوي استاد سرا   
بن بست 

مهر شریف

1-2-10016-19-1-0-0 25
26

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درطبقه چهارم با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 160,944,000(یکصد و  شصت میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.95  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  401 مورخ 
97/12/17 به صورت  4طبقه روي پیلوت در7 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 1123.35

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اتمام اسکلت و سقف شیروانی بوده که درخصوص افزایش بنا 
در همکف وطبقات 1الی 3 داراي سوابق گزارش تخلفات و دریافت راي کمیسیون ماده صد 

بشماره 11049 مورخ 98/05/08 و سوابق پرداخت تخلفات درواحد جلوگیري از تخلفات 
..ساختمانی میباشد

حالیه درادامه عملیات ساختمانی بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 
:بنا طبقه چهارم  به شرح ذیل نمودند

 افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 23.59 مترمربع-
..افزایش تعداد واحد از 7 واحد به 8واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد-

..انباري زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



از سوي این کمیسیون طی شماره 1.96.23320 مورخ 96.12.16 که به موجب راي 
شماره 9709970901003641 مورخ 97.12.26 شعبه 5 دیوان عدالت اداري که جهت 

لزوم رسیدگی مجدد حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه 
بنا مازاد بر مدلول پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت 

مکانی ضمن نقض راي تجدید نظر، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 1.5 (تقلیل ضریب از 2.25 به 1.5)برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف 

و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
934,869,600(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  هشتصد و  شصت و  نه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 185.49  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/16 1/98/31162 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
خیابان 122

(ك پامچال) 
نبش ك 
دبستان 
سروش

1-1-10108-2-1-0-0 25
27

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث سه باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ع/6/279 مورخ 96/11/30 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8.954.400.000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن تائید راي 
تجدیدنظر،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,790,880,000(یک میلیارد و  هفتصد و  نود 
میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 63.99  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري سه قطعه 
پارکینگ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي تجدید نظر با جریمه به مبلغ 

504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي تجدید نظر با جریمه به مبلغ 322,862,400

(سیصد و  بیست و  دو میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 192.18  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده ، ضمن تائید راي تجدید نظر درخصوص اضافه 
بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري(توسعه بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 162,052,800(یکصد و  شصت و  دو 
میلیون و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد)ریال با موازین قانونی اصدار یافته و تایید می 

گردد.

جریمه 14.84  3.25
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی داراي موافقتنامه کمیسون ماده 
5 مورخ 1393/12/26 که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 34 مورخ 1394/04/06 به 

صورت 5.5 طبقه روي یک باب مغازه با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم با زیر بناي 
کل 1177.94 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 204043 مورخ 1397/10/13 و گواهی 
پایانکار به شماره 344945 مورخ 1397/12/02 صادر گردیده است. الزم به توضیح است از 
بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی 

:و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر جزاي نقدي می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 46.76 مترمربع -

توسعه مغازه اول به سطح 14.84 مترمربع و تبدیل پیلوت به 3 باب مغازه دیگر جمعاً به  -
سطح 63.99 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 86.88 مترمربع ( هر طبقه 21.72  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم شامل تراس غیرمسقف به سطح 31.95 مترمربع ( که از این مقدار  -
به سطح 10.23 مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

کاهش زیر شیروانی به سطح 22.24 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 5.62 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 19.9

 متر مربع ( هر طبقه 3.98 متر مربع )
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 192.18 متر مربع ( تبصره 7) -
*********************************************************

***
حالیه متقاضی با توجه به راي دیوان عدالت اداري درخوات بررسی مجدد تخلفات فوق را 

دارند. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 12195 مورخ 1398/02/02 و 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت مسقف نمودن تراس روباز  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

89,776,000(هشتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.48  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 1/98/31164 بدوي علی آباد   
ملی

1-2-10197-14-1-7-0 25
28

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان درطبقه چهارم  که داراي پروانه و پایانکار 
..ساختمانی میباشد

..حالیه مالک نسبت به مسقف نمودن تراس روباز بسطح 14.48 مترمربع نموده است
ضمنآ براساس طرح تفصیلی جدید وپایانکار صادره فاقد عقب نشینی بوده مراتب جهت 

.استعالم دفترخانه و صدوردستور مقتضی ارسال میگردد

توجه به محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره ش ر-15308 مورخ 
98.02.07 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 
ساختمان، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص داخل تراکم و اضافه 

بناي همزمان ساز همکف و طبقه اول به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها 
راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,223,600(پنج میلیون 

و  دویست و  بیست و  سه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 43.53  0.1
 

1200000  , 1389
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 1/98/31168 بدوي میدان  
جهاد-ك 
  گمنام 1

1-2-10444-171-1-0-0 25
29

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 365,799,000(سیصد و  شصت و  

پنج میلیون و  هفتصد و  نود و  نه هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 174.19  1.75
 

1200000  , 1390 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین برابر سند ارائه شده به سطح عرصه 91.90 
مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی فاقد مجوز به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

می باشد. از بابت احداث بنا در همکف به سطح 89.80 مترمربع و طبقه اول به سطح 89.80 
مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي مورخ 1389/08/23 می باشد و اجراي حکم نموده است. 
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 3.17 مترمربع-

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 3.17 مترمربع-
احداث بنا در طبقه دوم  به سطح 105.69 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12.72  -

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )(65.08 مترمربع در حد تراکم و 
27.89 مترمربع خارج تراکم )

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه سوم ) به سطح 105.69 مترمربع ( که از این  -
مقدار به سطح 12.72 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )

.رعایت پارکینگ گردیده است
الزم به توضیح است ملک فوق داراي سند به سطح 91.9 مترمربع می باشد و برابر نقشه 

برداري ارائه شده داراي مساحت 92.97 مترمربع می باشد و جهت تعیین میزان عقب نشینی 
.و تجاوز به شارع عام نیاز به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري می باشد
.برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/11/01 فاقد عقب نشینی می باشد

عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت به سطح 12.40 مترمربع ( حیاط خلوت کالً حذف گردیده 
است )

%سطح اشغال مجاز 70% ........................... مورد استفاده 100
.عرض کنسول احداثی 1 متر و ارتفاع آن 3 متر می باشد

الزم به توضیح است مازاد تراکم 25% در همکف  و طبقات 190.11مترمربع و داخل تراکم %25 
.همکف و طبقات کالً به سطح 194.49 مترمربع می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1398/05/19 مبنی بر پرداخت 
.جریمه بوده و اجراي حکم نموده است

*********************************************************
****************

حالیه طی آخرین بازدید به عمل آمده رعایت پارکینگ گردیده ، نرده راه پله به بام اجرا 
.شده و قسمتی از بام که به صورت تراس روباز بوده به حالت زیر شیروانی درآمده است

در خصوص احداث راه پله به بام به سطح 6.80 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از 

25
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.تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد واجراي حکم نموده است
*********************************************************

**********************************
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي همزمانساز نسبت به سوابق 

:به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1.07 مترمربع -

کاهش بنا در طبقه اول به سطح 1.07 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 1.40 مترمربع ( هر طبقه 0.7 مترمربع ) -

توسعه راه پله به بام به سطح 0.74 مترمربع -
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي رضا یزدان پرست ، با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 

احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 8,524,118,400(هشت میلیارد و  

پانصد و  بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و 
اعالم میدارد.

جریمه 1268.47  2
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/21 1/98/31196 بدوي رشتیان 
بلوار 

  احداثی

1-2-10456-3-1-0-0 25
30

در خصوص کسري پارکینگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,856,000,000(دو میلیارد و  

هشتصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 425  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 274 مورخ 1393/12/05 و راي کمیسیون ماده 5 بصورت 2 طبقه 

سالن ورزشی بر روي همکف و زیرزمین جهت پارکینگ و استخر و بازیربناي 1350.94 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از 

:طول 60% به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 19.17 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.01 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 82.96 مترمربع-3

احداث دو طبقه مازاد به سطح 796.26 مترمربع (هر طبقه 398.13 مترمربع)-4
.تا این مرحله پله فرار اجرا نگردیده است-5

.برابر ضوابط داراي 17 واحد کسري پارکینگ ورزشی میباشد -6
داراي مازاد بر تراکم در زیرزمین به سطح 178.13 مترمربع، همکف 160.19 مترمربع و  -7
طبقات 2.75 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته 

.برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
.اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي تغییر یافته است.ارتفاع طبقه چهارم 6.10 متر میباشد -8

.از بابت موارد مذکور پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح میباشد
حالیه برابر تصمیم مورخ 96/08/13 کمیسیون محترم ماده صد چنانچه منظور از vفرض اعاده 
طبقه مازاد چهارمv، حذف یا تخریب طبقه چهارم میباشد، به استحضار میرساند با توجه به 

اینکه برابر طرح تفصیلی به ازاي هر 100 مترمربع فضاي مفید ورزشی (فاقد جایگاه 
تماشاگر)یک واحد پارکینگ مورد نیاز است بنابراین با حذف طبقه چهارم 13 واحد کسري 

.پارکینگ دارد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

25
30

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي سید مجتبی میر 
صفوي  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري 

در حد تراکم مجاز،  با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي 
بدوي  مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 22,042,060(بیست و  دو میلیون و  چهل و  دو هزار 
و  شصت) ریال محکوم و اعالم می دارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 
ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي 

و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 192.71  0.1
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 1/98/31200 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی-جن

ب کوچه 
55-کوچه 
شقایق-انته

اي کوچه

1-1-10694-20-1-0-0 25
31

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین برابر نقشه برداري 
ارائه شده به سطح 503.04 مترمربع که مشتمل بر اعیان بدون مجوز و در حد تراکم به شرح 

:ذیل و با قدمت سال 97 میباشد
خانه ویالیی به سطح 57.92 مترمربع-

سرویس بهداشتی و انباري به سطح 13.51 مترمربع-
انبار مسقف به سطح 104.22 مترمربع که در حال حاضر از آن جهت نگهداري طیور استفاده -

میشود
احداث بارانداز فلزي در محوطه به سطح 17.06 مترمربع جهت تامین پارکینگ-
.رعایت ضوابط جانمایی بناي احداثی مطابق ضوابط طرح تفصیلی نگردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/11/07 به سطح 15.33 مترمربع از حد جنوب در 
تعریض معبر 8 متري واقع گردیده است و از حد شمال فاقد معبر بوده درحالیکه حد شمال 

.در وضع موجود به صورت کوچه میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي در طبقه ششم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

833,212,800(هشتصد و  سی و  سه میلیون و  دویست و  دوازده هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.66  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 1/98/31203 بدوي  
گلسار-خیاب

ان ارکیده 
فلکه دوم 

 آلمانی

1-1-10139-3-1-0-0 25
32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یک واحد آپارتمان در طبقه ششم  از یکباب ساختمان 6.5 طبقه در 6واحد 
مسکونی  می باشد که جهت ساختمان مذکور  پروانه ساختمانی شماره 98 مورخ 

1387/02/24 و گواهی عدم خالف بشماره 79674 مورخ 1389/01/20 و گواهی پایانکار 
پایانکار بشماره 294155 مورخ 1397/05/20 بصورت 6.5 طبقه در شش واحد مسکونی 

بانضمام انباري در زیرشیروانی با زیربناي 3039.81 متر مربع صادر شده است داراي صورت 
مجلس تفکیکی و سند تفکیکی جهت واحدهاي آپارتمانی می باشد که برابر نقشه برداري و 
پالن معماري ارائه شده بعد از پایانکار اقدام به اضافه بنا و تخلف در سطح و همچنین با توجه 

به ارتفاع طبقه که حدود 4متر می باشد اقدام به احداث بصورت واحد فوقانی طبقه ششم 
نمودند بطوریکه مساحت  طبقه ششم با احتساب تراس رو بازو واحد فوقانی  جز زیربنا از 

372.13 متر مربع به 454.79 متر مربع   افزایش یافته است یعنی داراي  توسعه  بنا و تخلف 
در طبقه ششم بعد از پایانکار بسطح 82.66 متر مربع می باشد  مراتب جهت دستور بعدي 

  تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 

پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و احداث یک طبقه مازاد حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 2,853,345,600(دو میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  

سیصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 283.07  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/15 1/98/31205 تجدید 
نظر

طالقانی  
صفاري 
مویدي

1-2-10050-65-1-0-0 25
33

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/266
مورخ 1397/09/01بصورت  3.5 طبقه  با زیربناي 562.05 متر مربع در سه واحد مسکونی 

صادر شده  عملیا ت ساختمانی در مرحله اسکلت است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
 اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 33.04 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول  الی سوم بسطح حدود  81.84 متر مربع (هر طبقه 27.28 متر  -2

مربع )
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات  مجاز در طبقه چهارم بسطح 162.28  -3

 متر مربع
اضافه بنا درزیرشیروانی بسطح 5.91 متر مربع-4

 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز بسطح 14.86  متر مربع می باشد -5
رعایت  پارکینگ برابر ضوا بط می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت 

.دستور بعدي تقدیم میگردد
بابت موارد فوق  در مرحله اسکلت داراي راي کمیسیون تجدید  *****************
نظر ماده صد به شماره 1/98/31205مورخ 1398/05/15 مبنی بر جریمه می باشد  با توجه به 

بازدید انجام شده مورخ 1398/10/17درب پارکینگ تاکنون نصب نشده است ودر زمان 
ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد برابر پالن معماري  ارائه شده دو درب پارکینگ 4متري 
و 2.5 متري جهت ملک فوق در نظر گرفته شده بود که در نقشه ها ي تائیدي همکف اعالم 

شده رعایت حداقل پارکینگ (4 واحد )می گردد با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه 
پارك حاشیه اي نداشتند جهت تائید دودرب پارکینگ و دریافت پارکینگ مازاد براي ملک 

فوق پس از نصب درب هاي پارکینگ در زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد که  مشمول 
پرداخت یک  واحد عوارض درآمدي (کسري پارکینگ درآمدي ) می باشد مراتب جهت 

.دستور بعدي تقدیم می گردد

25
33

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهدي زبده موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث بالکن به مساحت 85.04 مترمربع و تبدیل راهرو و پارکینگ به 

تجاري بمساحت 16.64 مترمربع ، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 

شماره 81046 مورخ 98.05.13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 11.000.000.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,200,000,000(دو 
میلیارد و  دویست میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 101.68  0
 

3360000  , 1397 افزایش ارتفاع مغازه 1398/05/19 1/98/31253 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
شهرك 
 بهشتی

1-1-10275-2-1-0-0 25
34

در خصوص 3 باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  تجاري به شماره 1/96/348 مورخ 
96/12/28 به صورت یک طبقه مغازه فاقد بالکن  با زیربناي کل 139.70 متر مربع می باشد . 

حالیه برابر بازدید بعمل آمده و نقشه ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه 
: صادره بشرح ذیل میباشد

کاهش بنا در همکف به سطح 0.70 مترمربع و تبدیل راهرو و پارکینگ به تجاري بسطح  -
16.64 مترمربع به تجاري (صد در صد همکف بصورت یک واحد تجاري است)

 احداث بالکن تجاري بسطح 85.04 مترمربع -
 افزایش ارتفاع مغازه از 3.40 به 7.60 متر -

با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ در زمان پروانه تعداد 3 واحد کسري  -
 . پارکینگ تجاري دارد

. با توجه به افزایش ارتفاع مغازه طبقه همکف و اول بصورت یک واحد تجاري می باشد 
. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 5,401,068,000(پنج میلیارد و  
چهارصد و  یک میلیون و  شصت و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 435.57  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/07/10 1/98/31263 بدوي گلسار -  
بلوار گیالن 
کوي اساتید

 

1-1-10158-7-1-0-0 25
35

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري 9باب پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,395,000,000(یک میلیارد و  
سیصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 225  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 389 مورخ 
97/12/14 به صورت یک طبقه روي بالکن دو باب مغازه بسطح 71.60 مترمربع ، شامل یک 
واحد مسکونی کالً با زیر بناي 399.90 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد 

. اجراي اسکلت و ستونگذاري طبقه اول می باشد و تا کنون تیغه گذاري نشده است
با توجه به نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل 

: نسبت به پروانه می باشد
 % سطح اشغال مجاز 66% -------------سطح اشغال مورد استفاده 86.68 -

 اضافه بنا در همکف به سطح 40.10 مترمربع -
 تبدیل پیلوت راهرو و پارکینگ به تجاري بسطح 72.70 مترمربع -

 اضافه بنا بصورت توسعه بالکن تجاري بسطح 21.75 مترمربع -
 تبدیل انباري ، راه پله و تاسیسات در طبقه اول به بالکن  تجاري بسطح 69.15 مترمربع -

. اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 47.47 مترمربع -
 تبدیل کل طبقه دوم به تریبلکس واحد هاي تجاري بسطح 184.40 مترمربع -

کاهش سطح راه پله به بام  0.64 مترمربع -
با توجه به پرداخت یک  واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه  ، تعداد 9 واحد  -

. کسري پارکینگ تجاري دارند
. فاقد عقب نشینی است -

الزم به ذکر است قبل از اخذ پروانه داراي گزارش تخلف و راي تخریب از کمیسیون ماده صد 
و پرونده مفتوح  می باشد لیکن در زمان احداث تخریب گردیده  است و پرونده را تاکنون 

. مختومه ننموده اند
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

25
35

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 

صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 34.13  2.5
 

3560000  , 1395
 , 1397

احداث بناي جداساز 1398/06/09 1/98/31266 تجدید 
نظر

سرگل به  
طرف 

هاشمی 
باالتر از 
 بهداري

1-2-10193-69-1-0-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه بشماره 90/02/29-36 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی با زیربناي کل 
772.09 مترمربع می باشد که یک بار تمدید شده (91/07/30-141839) می باشد از بابت 
افزایش بنا داراي سوابق بشرح ذیل در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و پس از آن گواهی 

: عدم خالف دریافت نموده اند
 اضافه بنا در همکف به سطح 26.59 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 139.16 مترمربع (هر طبقه  34.79  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.04 مترمربع  و در هر -
  طبقه 5.14 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 8 واحد و درنتیجه مشمول مابه التفاوت افزایش  -
. تعداد واحد بسطح 166.68 مترمربع (هر طبقه 41.67 مترمربع ) می گردد

رعایت پارکینگ براي 8 واحد طبق ضوابط پروانه می گردد-
 توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 10.64 مترمربع-

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه  از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره   -
(7

*-****-****-****-*
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام 
: مهندسی رسیده داراي مغایرت هاي همزمانساز ذیل نسبت به سوابق پیشین می باشد

 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 5.55 مترمربع -
احداث بارانداز جداساز در حیاط با مصالح همگن بسطح 14.68 مترمربع -

اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا چهارم بسطح 4.04 مترمربع (هر طبقه 1.01  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.60 و در طبقات اول تا  -
چهارم بسطح 6.16 مترمربع  (هر طبقه 1.54 مترمربع)

 اضافه بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 3.10 مترمربع -
.تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

25
36

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض   نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا 

ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 140.21  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 1/98/31269 تجدید 
نظر

گلسار - 
کوچه استاد 
معین- بن 

بست 
وحدت

1-1-10224-220-1-0-0 25
37

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان 3 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی و در 
مرحله نازك کاري که داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 1/96/407 مورخ 

1396/12/28 و به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و با مساحت کلی 
.617.75 مترمربع صادر شده است

:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد
.توسعه بناي مسکونی در همکف به مساحت 12.17 مترمربع-1

.توسعه بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 14.02 مترمربع -2
.توسعه بناي مسکونی در طبقه دوم به مساحت 14.02 مترمربع -3

.کاهش مساحت در طبقه سوم به مساحت 72.67 مترمربع -4
باتوجه به تبدیل سه واحد مسکونی به یک واحد مسکونی داراي 100 مترمربع بناي مازاد  -5

برتراکم  تبدیل راه پله آسانسور مشاعی به راه پله و آسانسور اختصاصی ( هر طبقه 25 
.مترمربع ) می باشد

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي سروش بافکر  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 2 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 

الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 

قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 89.96  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1398/08/12 1/98/31270 تجدید 
نظر

شهرك  
بهشتی 

گلستان 7 
غربی سمت 

چپ ك 6
متري

1-1-10410-11-1-0-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 174مورخ 
1395/12/28 بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 505.67
 متر مربع در سه  واحد مسکو نی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد نازك  کاري است 

برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 
 باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 12.36متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  16.46متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  16.46متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  16.46متر مربع-4

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  14.63 متر مربع-5
اضافه بناي ناشی از اجراي سه باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -6

 جمعآ بسطح 2.10 متر مربع
اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع  -7

(ساختمان بسطح 26.12 متر مربع (7.17+4.61*3
 داراي کسري فضاي باز بسطح 12.18 متر مربع می باشد و فضاي سبز اجرا ننمودند -8

رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 
.تقدیم میگردد

بابت موارد فوق داراي پرونده در واحد خالف و راي کمیسیون  *****************
ماده صد مبنی بر جریمه می باشد حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده مراتب جهت به 

 روز رسانی تقدیم میگردد

25
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در خصوص یکباب کسري پارکینگ مسکونی با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 
86902 مورخ 1398.05.22 شهرداري منطقه  ، ضمن تایید راي بدوي در خصوص 

ضریب تعیین شده با توجه به حدوث اشتباه محاسباتی در تعیین میزان جریمه در راي 
بدوي ، جریمه تخلف بمبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال 

اصالح میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/11 1/98/31272 تجدید 
نظر

قلی  
پورجنب 

پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

 فرعی3

1-2-10488-32-1-0-0 25
39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي توماج میر مظفري  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 

الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 

قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 185.36  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 1/98/31272 تجدید 
نظر

قلی  
پورجنب 

پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

 فرعی3

1-2-10488-32-1-0-0 25
39

راي بدوي در خصوص افزایش واحد تایید میگردد. ردتخلف  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/80 مورخ 1397/05/14 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 419/95 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 35/55 متر مربع-1
تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد مسکونی (سوئیت) بمساحت 59/82 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 71/10 متر مربع (هر طبقه 35/55 متر مربع)-3
احداث 2 واحد انباري در زیرشیروانی بمساحت 9/79 متر مربع بصورت تبدیل راه پله به -4

انباري
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/22 متر مربع و طبقات -5

بمساحت 6/88 متر مربع (هر طبقه 3/44 متر مربع)
توضیح اینکه وضع موجود فاقد آسانسور بوده ولی در نقشه هاي زمان پروانه آسانسور لحاظ 

.گردیده است
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-6

تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-7
همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 

.دارند
ضمناv فاصله بین پارکینگ هاي شماره 2 و 3 با انباري هاي شماره 2 و 3 کمتر از 0/5 متر 

.میباشد
بمساحت 63/79 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -8

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
39

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک، در خصوص اضافه بناي 
همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید ضمن نقض راي بدوي ( تقلیل ضریب 
جریمه ) به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 866,880,000(هشتصد و  شصت و  شش 
میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 129  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/07/14 1/98/31273 تجدید 
نظر

پارك   
نیکمرام  ك 

مریم

1-2-10079-8-1-0-0 25
40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي ( تقلیل ضریب جریمه ) به 
استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 1,144,752,000(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 136.28  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/07/14 1/98/31273 تجدید 
نظر

پارك   
نیکمرام  ك 

مریم

1-2-10079-8-1-0-0 25
40

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/106مورخ 97/05/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 465.70 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 31.98 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 95.94 مترمربع (هر طبقه 31.98 مترمربع) -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.08 -3

مترمربع (هر طبقه 0.36 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 136.28 مترمربع -4

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 2.17 مترمربع
.به سطح 19.22 مترمربع کسري فضاي سبز و 41.01 مترمبع کسري فضاي باز دارد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
با توجه به عدم همکاري مالک در ارائه مدارك و مستندات ،نسبت به شماره 

نامه177716-1396 مورخ 1396/09/05شهرداري و احداث بناي بدون مجوزو عدم 
رعایت اصول شهرسازي راي مذکور صحیحا و خالی از منقصت قانونی اصدار یافته و 
خدشه اي بر مبانی و ارکان آن متصور نمی باشد بنابراین دادنامه  بدوي مبنی بر قلع 

بنا،عینا تایید می گردد.

جریمه 230  0
 

3100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1398/06/23 1/98/31280 تجدید 
نظر

جاده  
پستک بعد 

 از کانال

1-1-10402-62-1-0-0 25
41

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه روستایی بشماره 8029/1/1/1196  مورخ  
91/03/27 و اصالحیه پروانه بشماره  8029/1/1/3424 مورخ 92/10/17  مبنی بر کاهش 
زیربنا می باشد .طی بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و 

آجرچینی و سربندي می باشد ضمنا پرونده بصورت غیابی در کمیسیون ماده صد مطرح 
گردیده و با توجه به تصمیم کمیسیون در خصوص  تعیین میزان  عقب نشینی  ، پس از 

انعکاس ملک روي خط پروژه مقدور می باشد ضمناً گزارش فوق بر مبناي مفاد پروانه صادره 
از سوي بخشداري صادر گردیده و متقاضی نسبت به ارائه نقشه برداري  از وضع موجود 

اعیان جهت کنترل زیربنا و رعایت یا عدم رعایت پارکینگ خودداري نمودند و مسئولیت 
عدم تطابق به عهده متقاضی می باشد .برابر خط پروژه 1-1 مورخ 95/06/10 بسطح 1.05

مترمربع بصورت حذف زایده  در کوچه بن بست و عدم رعایت پخ دو گذر در تعریض قرار 
.دارد . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

25
41

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري نظر به اینکه 
در دادنامه شما1/98/30774-98/5/15 صادره از این شعبه درخصوص مبلغ جریمه 

اشتباهاً مبلغ 32.410.560 ریال محاسبه و حکم به محکومیت مالک به پرداخت جریمه 
براساس ضریب 3 صادر شده است لذا این کمیسیون با اصالح مبلغ جریمه با توجه به 
اضافه بنا در همکف و طبقات با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 1,391,443,200(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  یک میلیون و  
چهارصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد. بدیهی است دادن 

رونوشت از حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد.

جریمه 138.04  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/22 1/98/31282 اصالح
ي 

بدوي

گلسار  
فلکه اول 

 آلمانی

1-1-10137-4-1-0-0 25
42

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/302 مورخ 1397/10/10 و 
اصالح پروانه شماره 346030 مورخ 1397/12/04 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 13 واحد 

مسکونی بهمراه زیرزمین و انباري در زیرشیروانی با زیربناي 2425/10 متر مربع صادر 
.گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف اول میباشد

توضیح اینکه زیرزمین حذف گردیده و
طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله بمساحت 138/04 متر مربع داراي اضافه بنا در 

.همکف میباشند
%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 76/23

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
42

با توجه به گزارش شهرداري در خصوص یک واحد کسري پارکینگ، به استناد تبصره 
5 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/19 1/98/31283 بدوي ج انزلی  
روبروي 
سایپا خ 
 عرفان

1-1-10291-737-1-0-0 25
43

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 104/39 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در 2 واحد 

(مسکونی با قدمت حدود 10 سال (1388
که بابت اعیان مذکور با زیربناي 189 متر مربع داراي رأي تجدید نظر مورخ 1388/09/05 و 

.پرونده مختومه میباشند
حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز در طبقات بمساحت 1/54 

.متر مربع (هر طبقه 0/77 متر مربع ) میباشند
توضیح اینکه یکی از درب هاي سواره رو (درب حد جنوب) بصورت دو لنگه اي و به سمت 

.بیرون باز میگردد
همچنین عرض حیاط خلوت در حد شرق کمتر از 2 متر و مشرف به پالك همسایه 

میباشند.(عرض حیاط خلوت از 0/9 متر تا 1/75 متر متغیر میباشد.)
توضیح اینکه راه دسترسی نفر رو در پارکینگ جنوبی (پارکینگ واحد مسکونی همکف ) 

.بمیزان 0/45 متر که طبق ضوابط تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند
.همچنین در زمان ارسال به کمیسیون درخصوص کسري پارکینگ اظهار نظر نگردیده است

ضمناv جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم 
نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 1398/06/28 

.فاقد عقب نشینی میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
******

توضیح اینکه بابت اضافه بناي همزمانساز بمساحت 1/54 متر مربع داراي سوابق پرداخت در 
.واحد تخلفات میباشند

25
43

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

- حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص اضافه بنا در هریک از طبقات اول و دوم  راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 65,534,000(شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  سی و  چهار 

هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 21.14  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/30 1/98/31286 بدوي گلسار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-214-1-0-0 25
44

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/494 مورخ 97/12/27  با زیر بناي کل 549.3 متر مربع در 3.5  طبقه و در 2 

واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله  اجراي ستون طبقه همکف داراي افزایش 
بنا در همکف به عمق یک متر و بسطح 10.57 متر مربع بوده که از بابت آن داراي راي بدوي 

مورخ 98/5/13 می باشد. حالیه عملیات در مرحله اجراي ستون طبقه دوم بوده که به استناد 
:نقشه معماري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بنا بسطح 10.57 متر مربع در هریک از طبقات اول و دوم -1
با توجه به اینکه کالً بصورت یک واحد دوبلکسی می باشد لذا راه پله بصورت اختصاصی  -2
بوده وبا توجه به اینکه تراکم مجاز پروانه 65 درصد با احتساب راه پله در هر طبقه بوده لذا 

.بسطح 42.4 متر مربع صرفاً مشمول اخد عوارض درامدي می باشد
.ضمناً تعداد طبقات از 3 طبقه به 2 طبقه تقلیل یافته است

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 16.66مترمربع، 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 1.51مترمربع و در 

طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 6.09 مترمربع و مازاد انباري به مساحت 1.13 
مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
582,912,000(پانصد و  هشتاد و  دو میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 87.55  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/31287 بدوي قلی 
پور-پشت 
بیمارستان 

پارس 
-فرعی 
 چهارم

1-2-10756-310-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/298 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.913/54 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 66/64 متر مربع (هر طبقه 16/66 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 5/99 متر مربع-2

اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 1/13 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع -3
در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/51 متر مربع و طبقات -4
18/27 متر مربع (هر طبقه 6/09 متر مربع)

عرض موجود راه پله 2/5 متر
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال موجود 60/41% -سطح اشغال مجاز 60
توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و بمساحت 31/86 متر مربع کسري حد 

نصاب فضاي سبز دارند.(طبق پالن ارائه شده)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
45

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي حمید طهماسبی پور  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا درزیر زمین بمساحت 2.39 مترمربع و 

اضافه بنا در همکف به مساحت 1.12 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 11,583,000(یازده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 3.51  3
 

1100000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 1/98/31291 بدوي بلوارمعلم   
سه راه معلم

1-2-10223-26-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 6.17 مترمربع ، و توسعه بالکن 
تجاري به مساحت 17.21  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

102,872,000(یکصد و  دو میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال  محکوم و 
اعالم میدارد.

جریمه 23.38  4
 

1100000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/11 1/98/31291 بدوي بلوارمعلم   
سه راه معلم

1-2-10223-26-1-0-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی مسکونی - تجاري 
بشماره 19 مورخ 89/1/31 و در 7 طبقه بصورت 5 طبقه روي مغازه با بالکن و زیر زمین می 

باشد که در این خصوص داراي موافقت بند 44 مورخ 87/8/7 کمیسیون ماده 5  و  با 
زیربناي کل 3824.63  مترمربع می باشد.قبالٌ در مرحله اجراي اسکلت بدون خالف گواهی 
عدم خالف به شماره 118407 مورخ 90/5/18 در یافت نموده است. عملیات ساختمانی به 

اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی  داراي تخلفات به شرح 
:زیر می باشد

اضافه بنا در زیرزمین بسطح 2.39 متر مربع -1

اضافه بنا در همکف بسطح 32.91 متر مربع نسبت به متراژ پروانه بوده که از این مقدار  -2
بسطح 31.79 متر مربع ناشی از اشتباه در محاسبات زمان صدور پروانه بوده که در جدول 
کاربري ها لحاظ نگردیده و عوارض آن پرداخت نشده و بسطح 1.12 متر مربع داراي اضافه 
.بناي واقعی می باشد. لذا سطح اشغال اجرا شده مطابق سطح اشغال نقشه پروانه می باشد

توسعه تجاري در همکف بسطح 6.17 متر مربع بصورت تبدیل راهرو به مغازه -3
اضافه بنا در نیم طبقه بسطح 12.62 متر مربع بصورت بالکن تجاري -4

کاهش مساحت راه پله در نیم طبقه و تبدیل به مساحت بالکن تجاري  بسطح 3.1 متر  -5
.مربع که عرض باقیمانده پله حدود 1.35 متر می باشد

تبدیل مسکونی به بالکن  تجاري در نیم طبقه بسطح 1.49 متر مربع -6
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم  نسبت به متراژ پروانه  صادره هرکدام بسطح 17.94  -7
متر مربع ( بدون در نظر گرفته پله فرار) می باشد که با توجه به اشتباه در محاسبات زمان 

صدور پروانه در هر طبقه بسطح 19.13 متر مربع کمتر محاسبه شده که در جدول کاربري ها 
.لحاظ نگردیده و عوارض آن پرداخت نشده و لذا اضافه بناي واقعی ندارد

اضافه بنا در طبقه پنجم نسبت  به متراژ پروانه بسطح 17.27 متر مربع  9.71 متر مربع (  -8
بدون در نظر گرفته پله فرار) می باشد که با توجه به اشتباه در محاسبات زمان صدور پروانه 
بسطح 19.13 متر مربع کمتر محاسبه شده که در جدول کاربري ها لحاظ نگردیده و عوارض 

.آن پرداخت نشده و لذا اضافه بناي واقعی ندارد
توسعه راه پله به بام بسطح 6.83 متر مربع نسبت به پروانه صادره بوده که در پروانه  -9

صادره اشتباهاً بسطح 8.82 متر مربع کمتر محاسبه شده که با در نظر گرفته ان در راه پله به 
بام  خالفی ندارد

پله فرار  حذف گردیده که  باتوجه به اینکه مساحت پله فرار در زیر بناي مجاز لحاظ  -10
گردیده و جز تراکم نبوده، لذا در محاسبات فوق به کسر راه پله فرار از زیربناي مجاز 

25
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.محاسبات تخلفات صورت گرفته است
:عملیات باقیمانده به شرح زیر است

.سقف کاذب همکف و راهرو پله در طبقات اجرا نشده است -1
.شیرآالت، روشنایی و کابینت ها نصب نشده است -2
.آسانسور نصب گردیده اما راه اندازي نشده است -3

.تاسیسات راه اندازي نشده است -4
.رواق ملک داراي رمپ و اختالف ارتفاع نامتعارف نسبت به پیاده رو مجاور می باشد -5

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 782,208,000(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست و  هشت 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.6  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/12 1/98/31293 بدوي گلسار 179 
 -ارکیده

1-1-10132-15-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  299 مورخ  94/12/25 با زیر بناي کل  1520.81 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
کاهش بنا در همکف به سطح 1.27 مترمربع. ضمناً سطح اشغال مجاز در پروانه ( بدون   -1

احتساب راه پله و سایبان پارکینگ) 55.28 درصد بوده که در حال حاضر سطح اشغال مورد 
.استفاده ( بدون احتساب راه پله و با احتساب سایبان) 64.34 درصد می باشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 15.93 متر مربع ( بدلیل استفاده از روي سایبان پارکینگ  -2
همکف)

 کاهش بنا در طبقات دوم  الی چهارم هر کدام به سطح 4.69 مترمربع -3
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 18.1 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي -4

توسعه زیر شیروانی بسطح 16.51 متر مربع -5
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح مازاد 3.76 متر مربع -6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در طبقه اول به سطح 4.74 متر مربع و در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 

.18.56 مربع ( هر طبقه 4.64 متر مربع )عرض باقیمانده راه پله 1.10 متر می باشد
 حذف راه پله اخر بسطح 22.76 متر مربع -8

در هنگام صدور پروانه به سطح 39.79 متر مربع در همکف و بسطح 227.11 متر مربع در  -9
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7) که باتوجه به اینکه تخلفات صورت 

.گرفته در حد 5 درصد زیر بناي مجاز بوده لذا مشمول خالف نمی گردد
 

درخواست صدور  حفاري آب به طول  6 متر آسفالت را دارند. مراتب جهت صدور دستور  
.مقتضی تقدیم می گردد

25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم اکرم مومنی و شرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.58 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 1.09مترمربع، کاهش سطح راه پله 
و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 0.42 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک.برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 17,169,600(هفده میلیون و  یکصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 5.11  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/05 1/98/31301 بدوي نرسیده به  
میدان 

فرهنگیان  
زمین هاي 
  بهزیستی

1-2-10458-9-1-0-0 25
48

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/96/346مورخ 
1396/12/28به صورت  طبقه روي پیلوت در  واحد مسکونی  با زیر بناي کل 792.76 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  54/88 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  56.11 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 0.58مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  1.09مترمربع که جمعآ بسطح  3.27مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0/42 مترمربع که -

جمعآ 1.26 مترمربع
 عرض راه پله طبقات  2/40 متر-

 کاهش در ادامه راه پله به بام بسطح 4.84 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
...مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 745,113,600(هفتصد و  چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  
سیزده هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 73.92  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 1/98/31304 تجدید 
نظر

گلسار خ  
104 ك 
واحدي

1-1-10058-540-1-0-0 25
49

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 92مورخ 1395/11/12 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 1057.45 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 15.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 47.16 مترمربع ( هر طبقه 15.72 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 3.72 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.63 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.69 متر مربع ( هر طبقه 2.23 
متر مربع )

.زیر شیروانی به سطح 37.73 مترمربع با توجه به حذف انباریها کاهش یافته است
.ایستگاه راه پله به بام در طبقه پنجم به سطح 25 مترمربع در اجرا حذف گردیده است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 

2.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,446,244,800(یک میلیارد و  چهارصد و  

چهل و  شش میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 156.52  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/12 1/98/31312 بدوي بلواردیلمان  
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-128-1-0-0 25
50
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري با قدمت سال 97 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/41 مورخ 97/04/27 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 615.15 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 26.54 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.48 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 100.02 مترمربع (هر طبقه 33.34 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 24.48  -4
مترمربع (هر طبقه 8.16 مترمربع)

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله بیش از 1.20 میباشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 32.77 مترمربع

.داراي کسري فضاي باز به سطح 6.15 مترمربع و کسري فضاي سبز ندارد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.سطح اشغال پروانه 67.12 درصد و سطح اشغال موجود 83.32 درصد میباشد

*********
از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد.حالیه 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است با توجه به عدم رعایت ابعاد مطابق ضوابط جانمایی 
***.پارکینگ داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

طی بازدید مجدد مالک اقدام به برچیدن سنگ متصل به شمشیري پله نموده که بر این 
.اساس پارکینگ مورد نظر تایید و یک واحد کسري منتفی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

25
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد و بموجب نظریه کارشناس رسمی به شماره 5127مورخ 

98.1.20با ضریب  3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 1,397,592,000(یک میلیارد 
و  سیصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد و  نود و  دو هزار )   ریال در حق شهرداري 

محکوم می نماید. 

جریمه 138.65  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/27 1/98/31313 بدوي دیلمان  
پشت 

آموزشگاه 
متین 

خیابان 
بارش 3 
جنب 

مدرسه 
مهرآیین

1-1-10245-99-1-0-0 25
51

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 355,716,500(سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هفتصد و  شانزده 

هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.71  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  1/96/267 مورخ 96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 
واحد مسکونی و بازیربناي 545.15 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 9.25 مترمربع که از این مقدار به سطح 6.85 مترمربع احداث  -1

.سایبان جهت تامین پارکینگ میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.66 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 34.80 مترمربع (هر طبقه 11.60 مترمربع)-3

احداث یک طبقه مازاد به سطح 138.65 مترمربع -4
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 2.80 مترمربع

داراي کسري فضاي باز به سطح 1.76 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 14.23 مترمربع 
.میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز رعایت نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه ششم(طبقه مازاد) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,636,286,400(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  شش میلیون و  دویست و  هشتاد و  
شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 162.33  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/02 1/98/31335 تجدید 
نظر

گلسار-  
بلوار گیالن 
- خیابان 
 20  -179

متري گاز -  
کوچه یازده 
- بن بست 

مبرز

1-1-10537-35-1-0-0 25
52

راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی عینا تأیید می گردد. جریمه 11.32  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات عینا تأیید می گردد. جریمه 95.19  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
367  مورخ 1394/12/27 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 

8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 981.4 مترمربع صادر شده که حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و احداث طبقه مازاد و  به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 13.24مترمربع که از این مقدار به مساحت 2.85 مترمربع  -1
.بصورت توسعه سایبان می باشد

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.39مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.39مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.39 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.39مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 21.02 متر مربع که از این مقدار به مساحت 10.63 -6

.مترمربع به دلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
احداث یک طبقه مازاد (طبقه ششم) بر خالف مدلول پروانه به مساحت 162.33 متر مربع -7

.که از این مقدار به مساحت  28.94 متر مربه به صورت تراس غیر مسقف می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي مفید -8

در طبقات به مساحت 11.74مترمربع .(طبقات یکم الی پنجم )
. بناي مازاد برتراکم ازبابت انباري باالي 5 متر در همکف به مساحت 7.63 مترمربع -9

با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به مساحت 11.32 -10
. مترمربع می باشد که بعنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

.تعداد واحد هاي ساختمان در طبقات اول تا سوم در هر طبقه یک واحد کاهش یافته است
.کسري پارکینگ ندارد

.ادامه راه پله  مشاعی به بام با راه پله فلزي اجراء شده است
.معبر حد غرب شکل گرفته است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

25
52

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 517,372,800(پانصد و  هفده میلیون و  سیصد و  
هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.99  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 1/98/31337 بدوي خیابان 
معلم- 
خیابان 
شمسی 
پور-بن 
بست 

هفتم-پالك 
25

1-2-10491-95-1-0-0 25
53

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/410مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 422.50 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و فاقد آجرچینی و 

سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل 
: نسبت به پروانه می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 18.82 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 56.46  مترمربع ( هر طبقه 18.82 مترمربع  -

(
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح 1.71 مترمربع -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
الزم به توضیح است با توجه به توسعه بنا ، جانمایی از عقب ساز به بر ساز تبدیل شده  -

. است
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم طاهره درویشی  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات مجازهر طبقه به مساحت 

26.88 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب .سه.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,083,801,600(یک میلیارد و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.52  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/13 1/98/31343 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 
انتهاي 

 بوستان 2

1-1-10481-11-1-0-0 25
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 263 مورخ 
1395/12/28و تمدید پروانه 343395  مورخ  1397/12/28بصورت 3.5 طبقه بانضمام 

انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 430.75 متر مربع در سه   واحد مسکونی صادر شده   
عملیا ت ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه چهارم  است  برابرپالن معماري ارائه شده تا 

 این مرحله  داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 26.88متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول و دوم و سوم  بسطح حدود  80.64  متر مربع (هر طبقه 26.88  -2
متر مربع )

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 121.73 متر مربع -3
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد افزایش یافته است برابرضوابط و نقشه هاي زمان  -4

صدور پروانه یک درب چهارمتري و پارك حاشیه اي داشتند که وضع موجود  درب پارکینگ 
و درب نفر رو  اجرا نشده است برابر پالن معماري ارائه شده  یک درب پارکینگ 3 متري و 

یک درب نفر رو 1.10 متر  جهت ملک فوق در نظر گرفته شده که پارك حاشیه اي نیز تامین 
می گردد برابر پالن ارائه شده کسري پارکینگ ندارد الزم به توضییح است  تائید نهایی پس 
از کف سازي و  اجراي درب پارکینگ و وضعیت تردد خودرو در زمان پایانکار قابل بررسی 

 مجدد خواهد بود
هر گونه تغییرات و مغایرت در زیربنا پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام 

مهندسی متعاقبآ گزارش خواهد شد (سطح اشغال مجازبا احتساب  راه پله  66.96% سطح 
اشغال اجرائی 85.94%  سابقه در کمیسیون ندارد کاربري عرصه مسکونی  ) درخواست 

.گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
بابت اضافه بنا برخالف مدلول پروانه در حد طبقات مجاز داراي راي بدوي  ********
کمیسیون ماده صد بشماره 1/98/31343 مورخ 1398/06/13 و همچنین راي کمیسیون 

تجدید نظر ماده صد به شماره 1/98/32000 مورخ 1398/08/21 مبنی بر جریمه و بابت طبقه 
مازاد داراي راي تخریب می باشد که برابر تصاویر پیوست مالک راسآ اقدام به تخریب سه 

ستون  جلوئی نمو ده و در حال سربندي   می باشد برابر پروانه صادره انباریها ي زیرشیروانی 
در و سط ملک بودند و شیب سربندي دو طرفه بود که مالک در نظر دارد انباریها را کنار 
باکس پله اجرا نماید و سربندي باکس پله با یک شیب   وسربندي جلوي ملک با اختالف 

 سطح و شیب جداگانه اجرا گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  3
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات واحداص یک طبقه مازاد، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 5,997,700,800(پنج میلیارد و  نهصد و  نود و  هفت 
میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 595.01  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 1/98/31344 اصالح
ي 

بدوي

بلوار گیالن  
خ192 سوم 

حافظ

1-1-10530-4-1-0-0 25
55

با توجه به مغایرت متراژ و ضریب اعمال شده در مبلغ جریمه وبا بررسی محتویات 
پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي 

مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
1,409,268,000(یک میلیارد و  چهارصد و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.بدیهی است دادن رونوشت از 

حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 167.77  2.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 522 مورخ 1394/12/27 و 
تمدید پروانه تا تاریخ 1396/12/27بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 
زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1166/12 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 45/96 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 238/80 متر مربع (هر طبقه 59/70 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 71/47 متر مربع (از این مقدار بمساحت 11/77 متر -3
مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي )

احداث طبقه ششم بمساحت 238/78 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 25/41 متر مربع-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 167/77 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 6 واحد-7
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه بمساحت 130/46 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین فضاي 
.سبز تاکنون اجرا نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
55

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 

صادر گردیده است و با اصالح نام مالک به سید علی حسینی شاون راي صادره در بند 
1 نتیجتاً تأیید می شود.

جریمه 246.32  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/16 1/98/31345 تجدید 
نظر

0-0-1-62-10015-2-1  استادسرا  25
56

در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید، رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه 
نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 

گردد.

جریمه 9.08  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  257 مورخ  95/12/28 با زیر بناي کل  1023.15 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  اجراي 
اسکلت می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 49.25 متر مربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 197 مترمربع ( هر  -2
طبقه 49.25 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 9.08 مترمربع ( هر طبقه 2.27 متر مربع 

(
توسعه زیر شیروانی بسح 0.07 متر مربع -4

تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -5
.گردد

.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

25
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
افزایش بنا در همکف به مساحت 12.16 مترمربع در طبقات اول تا چهارم هر طبقه 

22.38 مترمربع تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت  6.16 مترمربع ودر  
طبقات به مساحت  26.4 مترمربع و توسعه زیر شیروانی به مساحت 0.25 متر مربع 

بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 1,129,380,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد. در خصوص تبدیل یک واحد 
دوبلکس در طبقات سوم و چهارم به دو واحد مستقل (افزایش واحد از 3 به 4) 

پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش واحد مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد 
نبوده ، فلذا راي به ابقاء تعداد چهار واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد . ضمنا 

نماینده قوه قضائیه (اقلیت ) با توجه به راي شماره 608 مورخ 92.3.26هیات عمومی 
دیوان عدالت اداري در خصوص تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد ، نظر به تخریب و 

اعاده به وضعیت پروانه دارند.

جریمه 134.45  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/21 1/98/31348 تجدید 
نظر

 
گلساربلوار

سمیه خ126
  بن بست 

 نیلوفر

1-1-10514-12-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/267 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  545.85 مترمربع در 3.5 طبقه  و در 3 

واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به 
استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.16 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 89.52 مترمربع ( هر  -2
طبقه 22.38 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 6.12 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

26.4 مربع ( هر طبقه 6.6 متر مربع )
.طبقه 3 و 4 از یک واحد دوبلکسی هر کدام به یک واحد مستقل تبدیل یافته است -4

 توسعه زیر شیروانی بسطح 0.25 متر مربع -5
.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -7

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

25
57

با توجه به محتویات و مستندات پرونده در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات  راي 
صادره منطبق با موازین قانونی صادر شده و معترض دلیلی که موجبات نقض راي 
بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه به مبلغ 391,910,400

(سیصد و  نود و  یک میلیون و  نهصد و  ده هزار و  چهارصد)  ریال عیناً تایید می 
گردد .

جریمه 38.88  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 1/98/31354 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10482-26-1-0-0 25
58

در خصوص تغییر جانمایی راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر شده و معترض 
دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي 

جریمه به مبلغ 10,416,000(ده میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار )  ریال عیناً تایید 
می گردد .

جریمه 6.2  0.5
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و شروع سفت 
کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 107 مورخ 96/08/14 به صورت 3 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 599.16 مترمربع 
میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 31.50 مترمربع (هر طبقه 10.50 مترمربع)-3
تغییر جانمایی به سطح 1.55 مترمربع در همکف و 4.65 مترمربع در طبقات

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 23.32 مترمربع
.فضاي باز تامین گردیده و کسري فضاي سبز به سطح حدود 10 مترمربع میباشد 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

25
58

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 427,593,600(چهارصد و  بیست و  هفت 

میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 63.63  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/07/17 1/98/31355 تجدید 
نظر

شهید  
رجایی  6 

متري

1-2-10383-88-1-0-0 25
59

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي سقف چهارم داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/282 مورخ 97/09/19 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 684.80 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 9.16 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.58 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 27.48 مترمربع (هر طبقه 9.16 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 20.70  -4
مترمربع (هر طبقه 6.90 مترمربع)

به سطح 1.71 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري هاي زیرشیروانی بیش  -5
از 5 مترمربع

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 3.82 مترمربع
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون سربندي اجرا نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
..میگردد

........
طی بازدید مجدد مشاهده گردید عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.هرگونه مغایرت 

.پس از ارائه نقشه برداري قابل بررسی میباشد

25
59

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي همایون سلمانی نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات  هر یک به مساحت 12.09 

مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 7.68 
مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 8.41 مترمربع، واضافه بناي خارج از تراکم 
بدلیل احداث انباري ( بیش از 5 مترمربع ) در همکف بمساحت 1.5 مترمربع  ضمن 
نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ  411,760,800(چهارصد و  یازده میلیون و  هفتصد و  شصت هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 82.77  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/06/11 1/98/31360 تجدید 
نظر

بلوار رجائی  
 کوچه 35

1-2-10101-221-1-0-0 25
60

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/18 مورخ 1397/04/16 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.624/4 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 48/36 متر مربع (هر طبقه 12/09 متر مربع)-1
 حذف انباري و راهرو در زیرشیروانی-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/68 متر مربع و -3
طبقات بمساحت 25/23 متر مربع (هر طبقه 8/41 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/5 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع -4
در همکف

.کسري پارکینگ ندارند-5
.توضیح اینکه راه دسترسی به انباري هاي شماره 2 و 3 کمتر از 0/5 متر میباشد

.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******

است.(بروزرسانی)

25
60

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به 
اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه 
نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 

گردد.

جریمه 229.14  2
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 1/98/31363 تجدید 
نظر

حسین آباد 
  

1-2-10266-4-1-0-0 25
61

در خصوص بناي مسکونی در حد تراکم با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض 
مالک و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 

حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 175.18  0.1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان بدون مجوز در حال احداث بر روي عرصه نسقی و در 
مرحله اسکلت و سقف چهارم در سه واحد مسکونی که تا کنون سربندي اجرا نگردیده 

:است، برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر میباشد
احداث بنا درهمکف به سطح 101.08 مترمربع که از این مقدار به سطح 19.33 مترمربع  -1

.خارج از سطح اشغال مجاز میباشد
احداث بنا درطبقات اول تا سوم به سطح 303.24 مترمربع که به سطح 93.43 مترمربع  -2

.در حد تراکم طبقات و 209.81 مترمربع خارج از حد تراکم میباشد
.عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/09/05 به سطح 0.17 مترمربع از معبر 10 متري 

.عقب نشینی دارد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

25
61

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي حمید رضا کرامتی و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 77.38 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 84.19 مترمربع، احداث 
یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) بمساحت 292.19 مترمربع ، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 6.71 مترمربع و در طبقات اول تا سوم 
هر یک به مساحت 6.27 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

6,528,412,800(شش میلیارد و  پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  چهارصد و  
دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 647.66  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/27 1/98/31364 بدوي گلسار  
  خ192

1-1-10531-24-1-0-0 25
62

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، و صدور حکم جریمه بابت طبقه مازاد باستناد نظریه کارشناسی شماره 

89816 مورخ 98.05.27مبنی بر تایید استحکام وایستائی بنا ،  حکم به ابقاء تعداد 8 
واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/247 مورخ 1396/12/27 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.906/16 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 77/38 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 252/57 متر مربع (هر طبقه 84/19 متر مربع)-2

احداث طبقه چهارم بمساحت 292/19 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/87 متر مربع-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/71 متر مربع و طبقات -5
3.2.1 بمساحت 18/81 متر مربع (هر طبقه 6/27 متر مربع)

بمساحت 90/59 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -6
.نگردیده و در نقشه ها نیز جانمایی نگردیده است

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-7
.و با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
62

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري و همزمانساز تجاري  با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,871,000(دو میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  یک هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري رشت محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ 
تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 8.7  3
 

110000  , 1374 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/02 1/98/31365 بدوي سعدي -  
نبش بن 

بست 
  معرفت

1-2-10322-93-1-0-0 25
63

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق اجاره نامه به صورت ششدانگ دو باب مغازه 
داراي بالکن بوده که در حال حاضر به صورت یکجا تحت عنوان یک واحد تجاري (فروش 
لوازم تاسیساتی) استفاده می شود.از بابت دو باب مغازه قدیمی به سطح 36.5 مترمربع و 
بالکن به سطح 25 مترمربع داراي بالمانع به شماره 18787 مورخ 74/01/05 میباشد برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت همزمانساز در همکف به سطح 1.69 مترمربع و 

.7.01 مترمربع در بالکن (بدلیل عدم محاسبه راه پله) میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/12/01 به سطح حدود 7.34 مترمربع در تعریض 
.معابر 6 و 25 متري و پخ دوگذر واقع گردیده است

مراتب باتوجه به درخواست مجوز حفاري شرکت گاز به طول 2 متر با پوشش آسفالت و 7 
.متر موزاییک جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

25
63

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 3,014,928,000(سه میلیارد و  چهارده میلیون و  نهصد و  
بیست و  هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 358.92  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/02 1/98/31369 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
 گیالن 157

1-1-10160-23-1-0-0 25
64

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/416 مورخ 1396/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 994.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 34.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 292.55 مترمربع ( هر طبقه 58.51  -
مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 139.64 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 4.21 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 27.95 متر مربع ( هر طبقه 

5.59 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 10.63 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 19.5 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 41.5 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

25
64

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

9,074,800(نه میلیون و  هفتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 37.04  3.5
 

70000  , 1367 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/02 1/98/31371 بدوي بلوار نماز 
گلسار 

باستانی 
 شعار

1-1-10053-1-1-4-0 25
65

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت یک باب مغازه به مساحت37/04 
مترمربع داراي بالکن سراسري به مساحت 37/04مترمربع که به مقدار  12/34مترمربع در 
حد1/3 وبه مساحت 24/7مترمربع خارج از 1/3 داراي پروانه و پایانکار که جهت احداث 
بالکن مجوزي ارائه نشده است , و خالفساز می باشد تاریخ احداث بالکن (1367/02/01) 

.میباشد  با فعالیت شغلی کفش مردانه بردیا مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 88682 مورخ 98/05/26 کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري 

ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب  3 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1,487,808,000
(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 147.6  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 1/98/31373 تجدید 
نظر

گلسار خ  
104 کوچه 

گل میناي 2
  

1-1-10373-136-1-0-0 25
66

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  نسقی شماره 300 مورخ 
1393/12/17 بصورت  سه طبقه روي پیلوت  بانضمام انباري بسطح 28 متر مربع در زیر 

شیروانی  با مجموع زیربناي 309.79 متر مربع در یک  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت 
ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان درحال بهره برداري است پروانه ساختمانی تاکنون 

تمدید نشده و فاقد  اعتبار است  پوشش سقف بام  برخالف پروانه صادره که شیروانی حلب 
بوده بام تهرانی اجرا شده است که قبآل بابت اضافه بنا در همکف بسطح 26.84 متر مربع و 
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 26.84 متر مربع و همچنین سقف تراکم اعطائی زمان صدور 

پروانه بسطح 52.68 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 
1/94/13249 مورخ 1394/06/16 مبنی بر جریمه و پرونده در واحد خالف می باشند  برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت و اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف بسطح حدود 1.42 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  0.52 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  27.36متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  27.36متر مربع-4

تبدیل  زیرشیروانی به یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 92.36 متر مربع (با -5
احتساب حفره راه پله جزء زیربنا ) که از این مقدار بسطح  41.90 متر مربع بصورت سقف 

تراسی روباز و 20.29 متر مربع انباري  و 17.81 متر مربع اتاقک آسانسور و 12.36 متر مربع 
بصورت حفره راه پله می باشد

  داراي کسري فضاي باز بسطح 4.30 متر مربع می باشد و فضاي سبز اجرا ننمودند -10
رعایت پارکینگ می گردد  درخواست گواهی عدم خالف  را دارند جهت مشخص شدن مقدار 

عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد مراتب جهت دستور بعدي 
تقدیم می گردد.*** به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/03/29 فاقد عقب نشینی 

است مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

25
66

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  احداث سایبان در حیاط خلوت به مساحت 5.96 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,860,800(دو میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 5.96  0.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 1/98/31374 بدوي بلوار  
رجایی 

رشتیان  
سحرخیز-

61

1-2-10132-59-1-0-0 25
67

در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

22,781,250(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه 78-83/02/16 و عدم خالفی در مرحله 
سقف دوم بشماره 12302-83/04/09 عملیات ساختمانی باتمام رسیده  و در حال بهره 

برداري است . برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده فاقد اضافه بنا 
می باشد و زیربناي موجود از پروانه کمتر می باشد در همکف 6 باب انباري و سرویس 

. بهداشتی دارد
طی بازدید مجدد مالک راسا نسبت به احداث سایبان فلزي در قسمتی از حیاط خلوت جهت 

تامین پارکینگ ، بسطح 5.96 مترمربع اقدام نموده که در صورت ابقاي سایبان با توجه به 
ضوابط پروانه ، تعداد سه باب پارکینگ مورد تایید بوده و یک باب کسري پارکینگ خواهد 

 . داشت و حالیه تقاضاي صدور پایانکار را دارند
طی بررسی مجدد مالک راسا  نسبت به پوشش لوله هاي فاضالب در پیلوت توسط کناف و 

.انتقال پمپ آب در حیاط خلوت اقدام نموده است . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 518,179,200(پانصد و  هجده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه 

هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 77.11  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 1/98/31377 تجدید 
نظر

سعدي ك 
فالحتی ك 

 نسیم

1-2-10326-27-1-0-0 25
68

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/39 مورخ 97/04/27 و اصالح پروانه به شماره 334331 مورخ 
97/06/11 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 6 واحد 

مسکونی و بازیربناي 952.89 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 9.21 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.14 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 54.99 مترمربع (هر طبقه 18.33 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 9.72  -4

مترمربع (هر طبقه 3.24 مترمربع)
به سطح 2.05 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -5

زیرشیروانی دارد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 6.97 مترمربع

.فضاي باز مورد نیاز تامین گردیده و به سطح 22.91 مترمربع کسري فضاي سبز دارد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

کوچه حد جنوب به طور کامل تعریض نگردیده و بررسی بهره برداري از درب هاي پارکینگ 
. متصل به آن پس از اتمام عملیات ساختمانی مقدور میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

----------------------

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

25
68

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي مازاد بر 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی 

ساختمان به موجب نظریه شماره 89435 مورخ 98/05/22 کارشناس رسمی و 
همچنین قرارگیري ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  2.5 
برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد، به مبلغ  1,218,504,000(یک میلیارد و  دویست 

و  هجده میلیون و  پانصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 145.06  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/05 1/98/31379 بدوي سعدي  
 بلوارمعلم

1-2-10259-67-1-0-0 25
69

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  

1.5برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 305,877,600(سیصد و  پنج میلیون و  

هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 60.69  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/05 1/98/31379 بدوي سعدي  
 بلوارمعلم

1-2-10259-67-1-0-0 25
69

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/318 مورخ 1397/10/24 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 704.96 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9.69 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 19.14 مترمربع ( هر طبقه 6.38 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 145.06  -

مترمربع
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 7.32 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24.54 متر مربع ( هر طبقه 

8.18 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 3.51 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 23,277,800(بیست و  سه میلیون و  دویست و 
 هفتاد و  هفت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. با توجه به تعهد نامه 

محضري شماره 230636 مورخ 1398.03.12دفترخانه اسناد رسمی شماره 42 رشت ، 
در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 

الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 89.53  2
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 1/98/31382 تجدید 
نظر

فاز دوم 
معلم- 
کوچه 

گلریزان 2 
- نبش بن 
 بستو اول

1-2-10338-41-1-0-0 25
70

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم نصرت اله صفري  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی در حد تراکم   بدون مجوز 

شهرداري  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي 

کارشناس رسمی دادگستري به شماره 74719 مورخ 98/05/03 و عدم احراز ضرورت 
قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 661,180(ششصد و  شصت و  یک هزار و  یکصد و  هشتاد) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 50.86  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده بصورت یکباب خانه نسقی و بدون مجوز و بصورت دو واحد 
.مسکونی در طبقه همکف و طبقه اول می باشد

مساحت عرصه طبق نقشه برادري 74.72 مترمربع و مساحت اعیان 140.39 مترمربع می 
.باشد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 1396/12/16 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 23.85 
.مترمربع داراي عقب نشینی می باشد

.براي تعین سال وقوع تخلف و با توجه به فیش کنتور نیازبه استعالم از اداره برق می باشد
به توجه به نامه شرکت توزیع برق استان گیالن به شماره 97/23143 مورخ 1397/03/20 

.تاریخ نصب کنتور سال 1375 می باشد
در همکف به مساحت 40.69 مترمربع داخل تراکم و 34.03 مترمربع خارج تراکم و در طبقه 
اول به مساحت 10.17 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 55.50 مترمربع خارج از تراکم می 

.باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي سیدحسین امینی 
ضیابري  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 21.91 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 15.09مترمربع، احداث 
یک طبقه مازاد (طبقه چهارم ) بمساحت 174.29 مترمربع ، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 7.55 مترمربع و در طبقات اول تا سوم 
هر یک به مساحت 5.58 مترمربع ، بناي مازاد بر تراکم بمسحت 4.21 مترمربع بابت 

احداث انباري(بیش از 5 مترمربع ) و احداث سرویس مشاعی (زیرپله ) بمساحت 2.11 
مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,697,062,400(دو میلیارد و  
ششصد و  نود و  هفت میلیون و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 272.08  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/06/26 1/98/31383 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی  
روبروي 
کوچه 
میخک

1-1-10278-19-1-0-0 25
71

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه کارشناسی شماره 85539 98.05.20مبنی بر 
تایید استحکام بنا در سطح ، طبقات و طبقه مازاد ، و حکم به پرداخت  جریمه در 

خصوص طبقه مازاد که منجربه افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 واحدگردیده  و 
همچنین  رعایت تعداد پارکینگ ها  ، حکم به ابقاء تعداد 5 واحد مسکونی صادر و 

اعالم می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 130 مورخ 
1396/09/20 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

.زیربناي 697/30 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی) بمساحت 21/91 متر -1
مربع

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 45/27 متر مربع (هر طبقه 15/09 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 174/29 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
کاهش زیرشیروانی بمساحت 33/73 متر مربع بدلیل حذف انباري-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/55 متر مربع و طبقات -5
بمساحت 16/74 متر مربع (هر طبقه 5/58 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 4/21 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -6
مربع در همکف

احداث سرویس بهداشتی مشاعی در زیرپله بمساحت 2/11 متر مربع-7
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-8

با توجه به ضوابط مجاز به تأمین 2 درب 3 متري میباشند درحالی که طبق نقشه ها 2 -9
.درب هر کدام به عرض 4 متر تأمین گردیده و تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
71

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/17 1/98/31385 بدوي گلسار-بلوار 
استاد معین  

خیابان 20
متري گاز 
نبش بن 
بست 8
  متري

1-1-10129-228-1-0-0 25
72

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 296 
مورخ 93/12/14 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 

واحد مسکونی و بازیربناي 727.32 مترمربع می باشد، الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

 اضافه بنا درهمکف به سطح 37.47 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 149.88 مترمربع (هر طبقه 37.47 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 7.76  -4

مترمربع (هر طبقه 1.94 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 162.53 مترمربع-5

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 5.11 مترمربع و در طبقات به سطح 107.27  -6
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی در شمال ملک به سطح 5.3 مترمربع در -7

همکف و 26.50 مترمربع در طبقات
مازاد بر تراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 1.66 

مترمربع - صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش زیرشیروانی به سطح 3.16 مترمربع با توجه به حذف تاسیسات

حذف راه پله به بام به سطح 22.3 مترمربع
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد بوده وبراي 

.آن گواهی عدم خالف به شماره 294774 مورخ 1397/07/15 صادر گردیده است
*****************************************

عملیات ساختمانی همکف تا طبقه پنجم در حد نازك کاري و طبقه ششم در مرحله اجراي 
اسکلت بوده و حالیه مالک اقدام به احداث یک طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به صورت تراس 

روباز با دسترسی به صورت راه پله اختصاصی از طبقه پنجم به سطح 116.23 مترمربع 
.نمودند. برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد

 %سطح اشغال مجاز همکف زمان پروانه به کسر راه پله 50% .................. مورد استفاده 72.06
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

بدینوسیله با توجه به گزارش شهرداري در نامه شماره 93344-ش ر و با استفاده از 
وحدت مالك از ماده 309 قانون آئین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی راي شماره 1/98/30963 به شرح ذیل اصالح می گردد.ضمنا تسلیم رونوشت 

راي اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است.باتوجه به محتویات پرونده و 
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 256514 مورخ 1397/12/28

کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ 28.800.980.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
5,760,196,000(پنج میلیارد و  هفتصد و  شصت میلیون و  یکصد و  نود و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 166.16  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/12 1/98/31387 اصالح
ي 

بدوي

پستک  
ك16

-فرعی اول 
سمت راست 

نبش 20
متري گاز

1-1-10438-28-1-0-0 25
73

در خصوص متراژهاي مذکور با توجه به تبدیل کل زیربنا در همکف و طبقه اول به 
تجاري و اعالم سرقفلی براي کل زیر بنا الزم به جریمه مجدد نمیباشد.

جریمه 17.56 3100000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه توسط متقاضی داراي پروانه شماره 352 مورخ 1390/10/12 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 214/10 متر مربع صادر گردیده که در 
مرحله اجراي سقف طبقه سوم (سقف چهارم) برخالف مدلول پروانه خارج از طول 60% و 

 : مازاد بر تراکم داراي سوابق بصورت
 افزایش بنا در همکف بمساحت 21/80 مترمربع- 
 اضافه بنا در طبقات بمساحت 75/30 مترمربع-

که طبق رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/92/1142 مورخ 1392/04/29 محکوم به  
.پرداخت جریمه شده اند

حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به تخریب طبقات 2 و 3  نموده اند همچنین نسبت  
: به سوابق داراي مغایرت بصورت

اضافه بنا در همکف بمساحت 8/78 متر مربع-1
تبدیل همکف به 2 واحد تجاري بمساحت هاي 31/26 متر مربع (واحد 1) و 51/82 متر -2

مربع (واحد 2)
توسعه بنا در طبقه اول بمساحت 8/78 متر مربع-3

تبدیل طبقه اول به تجاري بمساحت 83/08 متر مربع بصورت بالکن واحد تجاري شماره -4
2

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري-5
.حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست بررسی و کارشناسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
73

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  2
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 962,035,200(نهصد و  شصت و  دو میلیون و  سی و  
پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 143.16  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/12 1/98/31405 بدوي بلوار شهید  
رجایی 

 کوچه35

1-2-10102-56-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/51 مورخ  97/5/1 با زیر بناي کل  369.35 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 22.12 مترمربع که سطح اشغال مجاز (  -1

بدون راه پله) 55 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله) 71.9 درصد می 
.باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 66.36 مترمربع ( هر  -2
طبقه 22.12 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح 108.57 متر مربع -3
توسعه زیر شیروانی بسطح 30.44 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 5.39 متر مربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -6
به بناي مفید در همکف به سطح 4.84 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 14.01
 مربع ( هر طبقه 4.67 متر مربع ) که باقیمانده عرض راه پله مطابق نقشه معماري 1.10 متر 

.می باشد
.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -7

.با توجه به افزایش واحد از 3 به 4 رعایت پارکینگ می گردد -8
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور  تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث انبار تجاري 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 61626 مورخ 98/04/17 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 294.990.000 ریال تعیین 

و برآورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 58,998,000(پنجاه و  هشت میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 98.33  0
 

3100000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1398/06/20 1/98/31421 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي- 

کوچه سوم

1-1-10648-44-1-0-0 25
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده  ، در خصوص دو  باب 
کسري پارکینگ تجاري ي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 
میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، به صورت انبار تجاري به سطح 98.33 مترمربع با پوشش %100 
که بدون مجوز احداث گردیده و داراي اسکلت بتنی بوده و قدمت آن حدود 3 سال می 
باشد. ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  برابر اظهار نظر واحد نقشه 

واقع شده و  T-R111 برداري ملک مورد نظر فاقد سند رسمی می باشد ، کاربري آن در پهنه
  .فاقد طراحی معبر می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/06/20 مبنی بر 
.جزاي نقدي می باشد

*****************************************
الزم به توضیح است با توجه به درخواست کتبی مالک به شماره اتوماسیون 122798 مورخ 

: 1398/07/11 گزارش اصالحی به شرح ذیل می باشد
با توجه به اینکه مساحت عرصه قبلی 98.33 مترمربع اعالم گردیده بود ، حالیه به استناد 

نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی عرصه جدید 428.61 مترمربع می باشد  و با توجه به 
.تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ منتفی می باشد
.مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میکائیل چوپانی برندق 
 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 66.89 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 70.15مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 11.52 مترمربع ، مازاد بر تراکم  (بابت انباري 
بیش از پنج مترمربع) بمساحت 0.22 مترمربع ،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,414,025,600(دو میلیارد و  چهارصد و  چهارده میلیون و  بیست و  پنج هزار و 
 ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 359.23  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/07/10 1/98/31444 بدوي استاد سرا   
بن بست 

مهر شریف 
- بن بست 

فرجی

1-2-10016-54-1-0-0 25
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/69مورخ 
1397/05/08 بصورت  چهار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی   با زیربناي 

1071.34متر مربع در 7 واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 66.89متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم  بسطح حدود  280.60متر مربع (هر طبقه 70.15 متر  -2
مربع )

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  48.84 متر مربع-3
اضافه بناي ناشی از اجراي یک باب انباري  با سطح بیش از 5 متر مربع  در زیرشیروانی   -4

 بسطح 0.22 متر مربع
مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله وتبدیل آن به بناي مفید در مجموع ساختمان  -5

(بسطح 11.52 متر مربع(2.43+1.80*4
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از هفت واحد به هشت واحد -6

داراي کسري فضاي باز بسطح 83.35 متر مربع و برابر نقشه هاي وضع موجود فضاي  -7
 سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي سبز بسطح  80متر مربع می باشد

الزم به توضییح است طبق نقشه هاي زمان صدور پروانه دو درب سه متري داشته و  -8
پارك حاشیه اي نداشته و با توجه به عدم تغییر در پارك حاشیه اي و افزایش تعداد درب از 
دو درب به سه درب  3 متري و  4.5 متري و 3 متري تعداد دو پارکینگ مشمول پرداخت 
عوارض درآمدي می باشد (پارکینگ هاي  7و 8 نقشه تائیدي) همچنین در زمان صدور 

پروانه یک پارکینگ تزاحمی داشتند که در خصوص تائید پارکینگهاي 4و 5 بصورت تزاحمی 
یا غیر تزاحمی در زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد لذا  با اخذ عوارض درآمدي دو واحد 
پارکینگ  تعداد 8 واحد پارکینگ مورد  تا ئید می باشد کسري پارکینگ ندارد  بابت موارد 

فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/31444 مورخ 1398/07/10 مبنی بر 
جریمه می باشد درخواست گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.میگردد
طی بازدید مجدد مورخ 1398/10/09 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و  ******
 ساختمان قابل بهره برداري است مراتب جهت بر روز رسانی گزارش  تقدیم می گردد

با توجه به اجراي درب هاي پارکینگ برابر پالن   ************************
معماري جدید ارائه شده  داراي سه درب 3.39 متر و 4.5 متر و 3.8 متر می باشد 

پارکینگهاي شماره 6و 7 مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشند وپارکینگهاي 1و 8 
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.بصورت تزاحمی می باشند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
با توجه به بازدید مشترك به اتفاق مدیر محترم  *********************

شهرسازي و معاو ن محترم فنی و شهرسازي و تست پارك عملی در محل پارکینگهاي 
شماره 1و 8 برابر نقشه تائیدي بصورت مستقل میباشند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

  می گردد
در زمان صدور پروانه یک واحد پارکینگ تزاحمی داشتند  لذا یک واحد  **********

پارکینگ بابت افزایش تعداد درب مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد مراتب جهت 
  دستور بعدي تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و پاسخ تصمیم کمیسیون و اعالم سال وقوع 
تخلف(سال 1396)لذا راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی 

که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه 
بمبلغ 108,224,000(یکصد و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 15.2  2
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 1/98/31447 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان 130

-  نبش 
توحید 10

1-1-10433-5-1-0-0 25
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  یک باب ساختمان مسکونی 4 طبقه بر روي پیلوت 
در 9 واحد مسکونی ( یک واحد در همکف و 8 واحد در طبقات  ، هر طبقه دو واحد مسکونی 
و بصورت شمالی و جنوبی )  که داراي گواهی پایانکار به شماره 11848 مورخ 1379/05/13 و 

.با مساحت کلی 1064.38 مترمربع صادر شده است
حالیه طی بازدید میدانی بعضی از مالکین مبادرت به احداث آسانسور بعد از پایان کار نموده 

.اند
الزم به ذکر است که آسانسور احداثی از داخل حیاط مشاعی حد شمالی احداث شده است و 

به چهار واحد مسکونی از 9 واحد مسکونی در طبقات اول تا چهارم ( واحد هاي جنوبی ) 
..تعلق می گیرد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده ، مساحت آسانسور احداثی در هر طبقه 3.04 مترمربع و 
.در مجموع 4 طبقه با احتساب همکف به مساحت 15.20 مترمربع می باشد

داراي  تعهد و رضایت نامه ثبتی به شماره 100921 مورخ 1390/05/03 از بعضی از مالکین می 
.باشد

.استاندارد آسانسور ارائه نشده است
مجددا الزم به ذکر است که با توجه به بررسی سوابق و بالمانع هاي صادر شده در سال هاي 

قبل از سال 1391 تا سال 1396  ( بالغ بر 9 بالامانع و سابقه قبلی از واحد هاي شمالی و 
جنوبی  )  که در سیستم شهرداري موجود می باشد  به آسانسور احداثی اشاره اي نشده 

است که حالیه متقاضی با در دست داشتن نامه ي شرکت توریع برق استان گیالن  به شماره 
             : 98/10220 مورخ 1398/02/12 و تحت عنوان

آپارتمان مذکور در تاریخ 80/07/25 با قدرت 25 آمپر تکفاز نصب گردیده و در تاریخ   "
90/04/11 پس از واریز هزینه تبدیل آمپراژ به 25 آمپر سه فاز ارتقا پیدا نمود v ادعا  دارد که 

.تاریخ نصب آسانسور سال 1391 می باشد
در تاریخ 1396/08/27 نیز داراي درخواستی دیگر به شماره 320043 و تحت عنوان مجوز 
تعمیرات ساختمان می باشد که فاقد گزارش کارشناسی و عدم پیگیري از سوي مالکین 

.ساختمان می باشد
از بابت احداث آسانسور داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/28908 مورخ 

1397/12/11 مبنی بر صدور جریمه با قدمت سال 1396 می باشد  که حالیه متقاضی به تاریخ 
ساخت آسانسور معترض بوده که حالیه با توجه به توضیحات فوق الذکر ،  مراتب جهت 

.دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می گردد

25
77

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
269,740,800(دویست و  شصت و  نه میلیون و  هفتصد و  چهل هزار و  هشتصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 160.56  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/07/17 1/98/31449 بدوي گلسار  
انتهاي 

خ122 سمت 
 راست

1-1-10427-4-1-0-0 25
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا بصورت انباري 3.67 متر مربع و توسعه راه پله و آسانسور 
در طبقه پنجم به مساحت 8.41 متر مربع ،  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 
مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 63,561,600(شصت و  سه میلیون و  پانصد و  شصت و 

 یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12.08  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 271 مورخ 1394/12/18 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 591/62 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده وعملیات 

: اجرایی در مرحله بهره برداري بوده و بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 44/03 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 50/53 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 170/01 متر مربع (هر طبقه 56/67 متر مربع)-3

توضیح اینکه قسمتی از مساحت مذکور در هر طبقه بمیزان 6/14 متر مربع مربوط به احداث 
.کنسول غیر مجاز بسمت معبر میباشد

حذف زیر شیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه پنجم به کسر راه پله و آسانسور -4
بمساحت 46/05 متر مربع بهمراه تراس غیرمسقف اختصاصی بمساحت 38/63 متر مربع

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-5
تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-6

.داراي رأي کمیسیون مورخ 1396/12/12 و پرونده مختومه میباشند
توضیح اینکه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز بصورت توسعه راه 
پله و آسانسور در طبقه پنجم بمساحت 8/41 متر مربع و خارج از تراکم بمساحت 160/56 

متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی و اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/67 
.متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در همکف میباشند

%سطح اشغال مجاز 50% -سطح اشغال موجود 76/26
.مراتب جهت دستورات بعدي  تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 15.82 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا دوم هر طبقه به مساحت 15.82مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید ،به مساحت 1.68 مترمربع ، که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 228,501,000(دویست و  بیست و  هشت 

میلیون و  پانصد و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 49.14  1.5
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/07/17 1/98/31484 بدوي کوي  
 حسینی

1-1-10342-81-1-0-0 25
79

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/50 مورخ 1397/05/01 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 237.90 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و ستونهاي طبقه دوم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.82 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 31.64 مترمربع ( هر طبقه 15.82 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول و -

 دوم جمعاً به سطح 1.68 متر مربع ( هر طبقه 0.84 مترمربع )
.ضمناً عرض باقیمانده راه پله به میزان 1.25 متر می باشد

%سطح اشغال مجاز پروانه 70% .................. مورد استفاده 84.83
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده 100 قانون شهرداري در خصوص اضافه بناي همکف راي به اخذ جریمه با ضریب 3

 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 711,446,400(هفتصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  
چهل و  شش هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 70.58  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 1/98/31496 بدوي گلسار  
بلوارسمیه 

 خ133

1-1-10083-15-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/556 مورخ 1397/12/29و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

353179 مورخ 1398/05/10 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی به همراه زیرزمین با 
زیر بناي کل 1903.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 

ستونهاي طبقه اول بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 
:شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 70.58 مترمربع که از بابت ان داراي راي مورخ 98/7/14  -
.کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي بوده که پرداخت گردیده است

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 62.44 مترمربع -
.زیرزمین در اجرا حذف شده است

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 60% ...................... مورد استفاده 81.78

.در خصوص اضافه بنا داراي سوابق شکوائیه همسایه می باشد 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد .

25
80

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,652,280,000(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  دو میلیون و  
دویست و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 196.7  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/09 1/98/31508 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-6-1-0-0 25
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/362 مورخ 1397/12/06 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1047.95 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي اسکلت و میلگردهاي ستون طبقه چهارم بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي 

:معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 38.22 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا جهارم جمعاً به سطح 158.48 مترمربع ( هر طبقه  39.62  -
مترمربع )

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 55.9 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و حد نصاب فضاي سبز با 

.توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نگردیده است
%سطح اشغال مجاز 60% ...................... مورد استفاده 72.54

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

25
81

در خصوص اعتراض آقاي حبیب کریمی السکی نسبت به راي بدوي به شماره فوق 
الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض ، صرفنظر از 

اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات ( هر یک ) به مساحت 
13.85 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 

6.77 مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 8.61 مترمربع ، و همچنین احداث 
انباري ( بیش از 5 مترمربع ) در همکف بسطح 10.06 و در با م بسطح 8.40 مترمربع ، 
ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.25 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

پرداخت جریمه به مبلغ  500,342,400(پانصد میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  
چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 106.46  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 1/98/31509 تجدید 
نظر

علی آباد   
بن بست 
تطهیري

1-2-10211-46-1-0-0 25
82

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/167 مورخ  97/6/27 با زیر بناي کل  568.21 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 13.85 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 41.55 مترمربع ( هر  -2
طبقه 13.85 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 6.77 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

25.83 مربع ( هر طبقه 8.61 متر مربع )
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در پیلوت بسطح 10.06 متر مربع و در بام بسطح 8.4  -4

متر مربع
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد -5

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

25
82

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک، در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات وتبدیل راه پله به بناي مفید و احداث کنسول و طبقات مازاد به 

کسر تراس غیر مسقف  ( ردیفهاي 2 و 5 در راي بدوي )، با تقلیل ضریب جریمه نقدي 
به 2.25 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري، راي به 

اخذ جریمه به مبلغ  1,962,878,400(یک میلیارد و  نهصد و  شصت و  دو میلیون و  
هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و  راي بدوي در بند هاي 2 و 5

 نتیجتاً تأیید و اعالم می گردد. 

جریمه 259.64  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/11 1/98/31510 تجدید 
نظر

استادسرا  
کوچه مهر 

  شریف

1-2-10016-310-1-0-0 25
83

در خصوص کسري پارکینگ راي بدوي صادره متضمن پرداخت جریمه نقدي بابت دو 
واحد کسري پارکینگ و منتفی بودن یک واحد کسري پارکینگ به دلیل حکم تخریب 

راه پله اختصاصی طبقه اول عیناً تأیید می گردد.

جریمه 75  1.75
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص توسعه تجاري در همکف رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، 
از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 3.24  3.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/11 1/98/31510 تجدید 
نظر

استادسرا  
کوچه مهر 

  شریف

1-2-10016-310-1-0-0 25
83

در خصوص تراس غیر مسقف راي بدوي صادره عیناً تأیید می گردد. ردتخلف 87.03  0
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/349 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  404.04 مترمربع در 2 طبقه روي یک 

باب مغازه  با انبار زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه 

:داراي تخلفات به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.71 مترمربع -1

توسعه تجاري در همکف بسطح 3.24 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.71 متر مربع ضمنا طبقه اول داراي دسترسی از طریق  -3

.پله اختصاصی مجزا از همکف می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 31.22 متر مربع که از این مقدار بسطح 12.78 متر مربع  -4

.بصورت کنسول به سمت شارع عام می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 148.4 متر مربع -5

حذف انباري در زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد دیگر به کسر راه پله و اتاقک  -6
آسانسور بسطح 129.67 متر مربع که از این مقدار بسطح 87.03 متر مربع بصورت تراس غیر 

مسقف می باشد
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 3.3 متر مربع و در طبقه اول و  -7

دوم هرکدام 4.33 متر مربع

داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد که یک واحد کسري پارکینگ در زمان پروانه از  -8
.بابت تجاري پرداخت نموده و 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته است -9

.داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می گردد -10

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

25
83

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  به پرداخت جریمه به مبلغ 2,684,640(دو 

میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار و  ششصد و  چهل) ریال صادر و اعالم می 
دارد

جریمه 131.15  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/12 1/98/31511 تجدید 
نظر

بازار 
روز،سهیل 

دبیري 
 کوچه نوري

1-2-10026-5-1-0-0 25
84

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 123 مورخ 
95/12/16 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

.مسکونی و بازیربناي 602.95 مترمربع میباشد، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
 اضافه بنا درهمکف به سطح 33.66 مترمربع خارج تراکم -

اضافه بنا در همکف به سطح  143.15 مترمربع داخل تراکم باتوجه به عدم دریافت پروانه -
مرحله دوم

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
:ماده صد بوده حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مازاد برتراکم به شرح ذیل میباشد

اضافه بنا در همکف به سطح 41.12 مترمربع (با توجه به راي صادره به سطح 7.46  -1
مترمربع مابه التفاوت دارد)

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 123.36 مترمربع (هرطبقه 41.12 مترمربع) -2
مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به سطح 0.33  -3

مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 9.52 مترمربع

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 

بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 138.59  2
 

3360000  , 1390
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/16 1/98/31515 تجدید 
نظر

  
بلواررجایی 
 - کوچه 36

1-2-10127-32-1-0-0 25
85

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي  پروانه ساختمانی شماره 49 به تاریخ 88/03/03 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 7 واحد مسکونی با زیربناي کل 627.44 مترمربع و داراي 
سوابق گزارش تخلفات درمرحله سقف اول در همکف بسطح 6.25 مترمربع و در طبقه اول 

14.74 مترمربع اضافه بنا داراي راي کمیسیون ماده صد درواحد جلوگیري از تخلفات 
..ساختمانی میباشد

حالیه عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بصورت 4طبقه روي پیلوت در4واحد مسکونی 
بوده که براساس نقشه برداري ونقشه معماري ارائه شده و ادامه عملیات داراي افزایش بنا 

:خارج طول60% درهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف به سطح 10.42مترمربع(باتوجه به احداث کنسول در طبقات واحتساب -

سایه کنسول درهمکف)
افزایش بنا دراول به سطح 14.74مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح 25.16 مترمربع که جمعآ بسطح  75.48مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.40مترمربع که جمعآ -

بسطح 5.64مترمربع
 افزایش درادامه راه پله به بام بسطح  4.53مترمربع-

احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 27.82 مترمربع-
..باتوجه سال وضوابط پروانه صادره مشمول تبصره 7سقف تراکم نمیگردد-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر نمیگردد-

 کاهش تعداد واحد از 7به 4واحدي مسکونی-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

25
85

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اخذ نظریه کارشناسی به شماره 92492 
مورخ 1398/05/31مبنی بر تائید اصول بهداشتی وهمجواري ملک با ساختمانهاي 

طبقات باالتر ضرورتی براي قلع بنا احراز نمی گردد،لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها در خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 462,210,000(چهارصد و  شصت و  دو میلیون و  دویست و  ده 
هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید

جریمه 49.7  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 1/98/31549 بدوي گلسار-خ 
104-کوچه 

10

1-1-10058-112-1-0-0 25
86

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/276 مورخ 
97/09/17 به صورت 2طبقه روي پیلوت شامل یک واحد مسکونی کالً با زیر بناي 190.07 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم با 
پوشش صد در صد اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف 
طبقه اول می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي 24.85 مترمربع 
اضافه بنا در همکف و 24.85 مترمربع اضافه بنا در طبقه اول می باشد  .  حالیه درخواست 

.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی مبنی بر احداث بناي خارج از تراکم  به مساحت 11.44

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 24,310,000(بیست و  چهار میلیون 

و  سیصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 
قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی می  باشد

جریمه 11.44  2.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/31553 بدوي جاده انزلی   
مهر 

ایین(کوچه 
بهار)

1-1-10255-17-1-0-0 25
87

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 187.7 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 98214 مورخ 98/6/7 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

4,207,410(چهار میلیون و  دویست و  هفت هزار و  چهارصد و  ده) ریال محکوم و 
اعالم میدارد

جریمه 187.8  0.1
 

80000  , 1370
 , 1390

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

31,875,000(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 25  1.5
 

850000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/10 1/98/31553 بدوي جاده انزلی   
مهر 

ایین(کوچه 
بهار)

1-1-10255-17-1-0-0 25
87

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت ششدانگ یکبابخانه بمساحت 313 مترمربع که داراي دو 
اعیان مجزا بصورت خانه ویالئی فاقد مجوز بمساحت هاي 119.90مترمربع (باقدمت سال70) 
ومقدار 42.54 مترمربع (باقدمت سال90)بصورت دوواحد مسکونی و داراي سایبان قدیمی 

بسطح 23.24مترمربع و 4.02مترمربع درمحوطه و انباري بسطح 9.53 مترمربع درمحوطه با 
مصالح بلوکی که مقدار 187.80مترمربع داخل تراکم و مقدار 11.44 مترمربع خارج تراکم 

..میباشد
الزم بذکراست  با توجه به قدمت اعیان قدیمی و سایبان پارکینگ درمحوطه یک واحد 
پارکینگ براي خانه ویالئی قدیمی تامین میگردد لذا براي قسمت توسعه بنا و واحد دوم 

 ..مسکونی یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد
ضمنآ باستناد خط پروژه  11مورخ98/04/01 درحد شرقی و جنوبی به گوچه 8متري بمقدار 
37.24 مترمربع از عرصه واعیان (که ازاینمقدار بسطح13.33مترمربع از اعیان ومابقی از 

..عرصه) درتعریض میباشد
...حالیه مالک درخواست استعالم دفترخانه رادارند

 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي کاسعلی زاهد  مبنی بر 

تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ98.80 
مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 98204 مورخ 98.06.07 و عدم 

احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 790,400(هفتصد و  نود هزار و  چهارصد) 

ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 98.8  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/16 1/98/31554 بدوي بلوار قلی  
پور نامجو 
بن بست 

اول

1-1-10338-24-1-0-0 25
88

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز به مساحت 15.35مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1,228,000(یک میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 
قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد

جریمه 15.35  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/16 1/98/31554 بدوي بلوار قلی  
پور نامجو 
بن بست 

اول

1-1-10338-24-1-0-0 25
88

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه قدیمی برابر سند مفروزي بسطح 149.50 مترمربع  می 
 . باشد

ملک فوق شامل بناي مسکونی بسطح 88.46مترمربع و سرویس بسطح 2.07 مترمربع  و 
انباري  بسطح 2.97 مترمربع بصورت جداساز در حیاط  و سایبان فلزي جهت تامین 

 .پارکینگ بسطح 20.65 مترمربع  می باشد که مجوزي ارائه نشد
. بسطح 98.80 مترمربع در حد تراکم و بسطح 15.35 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

. اسکلت با مصالح بنایی  و قدمت آن سال 1370 می باشد
باستناد خط پروژه 13-98/03/11 بسطح 0.25 مترمربع از حد شمال در تعریض بن بست 4 

 .  متري و بسطح 25.75 مترمربع ازحد جنوب در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد
. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 2,117,102,400(دو میلیارد و  یکصد و  هفده میلیون و  یکصد و  دو هزار 
و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 210.03  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/06/13 1/98/31573 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-9-1-0-0 25
89

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/371 مورخ 1397/12/08به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1232.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه سوم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 51.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 140.73 مترمربع ( هر طبقه 46.91 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.04 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 15.54 متر مربع ( هر طبقه 5.18 
متر مربع )

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
.سایر موارد تخلف در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

25
89

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مهران نصیر زاد با 
توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  تخلف 

ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 48.69 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 53.22 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف به مساحت 5.26 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک 

به مساحت 10.15 مترمربع ، احداث یکباب انباري در زیر شیروانی بمساحت 5 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,510,524,800(دو میلیارد و  پانصد و  ده 
میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 249.06  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/27 1/98/31579 تجدید 
نظر

میدان  
فرهنگیان  

انتهاي 
کوچه 
توحید 
فرعی 

  چهارم

1-2-10602-217-1-0-0 25
90

در خصوص 2  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب یک 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
96,465,600(نود و  شش میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 28.71  1
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/06/27 1/98/31579 تجدید 
نظر

میدان  
فرهنگیان  

انتهاي 
کوچه 

توحید فرع

1-2-10602-217-1-0-0 25
90

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 356  مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 5  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 535.68  
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 

اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره 
برداریست  با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 48.69 مترمربع -

احداث سایبان بتنی با پیشروي به سمت 2 متر حیاط خلوت با مصالح همگن بسطح 4.88  -
مترمربع (جهت تامین پارکینگ)

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 159.66 مترمربع ( هر طبقه 53.22 مترمربع  -
(

 احداث یک باب انباري در زیرشیروانی بسطح 5 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.26 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 30.45 مترمربع (هر طبقه 10.15 مترمربع )
در صورت ابقاي سایبان رعایت پارکینگ می گردد و در صورت عدم تایید سایبان 2 باب  -

. کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت
الزم به ذکر است در زمان صدور پروانه بسطح 28.71 مترمربع از تراکم اعطایی ( تبصره 7  -

. ) استفاده نموده اند
باستناد خط پروژه 12-98/03/13 بسطح 3.71 مترمربع در تعریض بن بست 6 متري حد  -

. شمال قرار دارد که در آن اعیان واقع گردیده است
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,500,710,400(یک میلیارد و  پانصد میلیون و  هفتصد و  ده هزار و  

چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 223.32  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/25 1/98/31581 تجدید 
نظر

علی اباد   
17

1-2-10183-50-1-0-0 25
91

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/384مورخ 96/12/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 671.14 مترمربع میباشد، تاکنون 
سربندي و انباري هاي زیرشیروانی اجرا نگردیده است.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 34.36 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 103.08 مترمربع (هر طبقه 34.36 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 4.14  -4

مترمربع (هر طبقه 1.38 مترمربع)
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 78.65 مترمربع-5

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 2.06 مترمربع -6
داراي کسري فضاي باز به سطح 24.11 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 7.91 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 20,949,637(بیست میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد و  
سی و  هفت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 91.96  0.5
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 1/98/31582 تجدید 
نظر

استاد معین 
پستک کوي 

طالقانی 
کوچه 
شقایق

1-1-10402-959-1-0-0 25
92

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص دو  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

22,781,250(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/20 1/98/31582 تجدید 
نظر

استاد معین 
پستک کوي 

طالقانی 
کوچه شقاي

1-1-10402-959-1-0-0 25
92

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی برابر تصویر پیوست داراي پروانه 
اول  از بخشداري بشماره 501-85/03/27 با زیربناي کل 280 مترمربع و پروانه قطعی 

: بشماره 2205-85/10/20 می باشد و داراي گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
: برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 کاهش بنا در همکف بسطح 0.47 مترمربع -
 تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی بسطح 64.43 مترمربع -

پارکینگ نمایش داده شده حداقل ابعاد الزم را ندارد بنا براین براي دو واحد مسکونی 2  -
. باب کسري پارکینگ دارد

 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0.47مترمربع -
افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 27.53 مترمربع بصورت تراس رو باز که باید اشرافیت به  -

. پالك هاي مجاور رفع گردد
 کاهش بنا در طبقه سوم بسطح 0.23 مترمربع -

. پنجره طبقه دوم متصل به پالك مجاور باید مسدود گردد -
عرض حیاط خلوت کمتر از 2 متر بوده (عرض موجود حیاط خلوت طبق نقشه 1.80 متر) و  -

. در این قسمت بازشو دارد
باستناد خط پروژه 11-97/12/07 بسطح 43.23 مترمربع از عرصه در تعریض خیابان 55  -

 . متري آتی قرار دارد که در آن اعیان واقع گردیده است
الزم به توضیح است برابر گزارش غیابی پرونده متقاضی به کمیسیون ماده صد ارجاع شده و 

. داراي راي تخریب می باشد .مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
*********************************************************

***********
حال با توجه به بازدید مجدد پنجره حد شرق متصل به پالك مجاور مسدود گردیده و ساخت 
و ساز جدیدي مشاهده نشده است و گزارش فوق مورد گواهیست مراتب با توجه به تصمیم 

 . کمیسیون ماده صد به پیوست جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات(احداث آسانسور)با ضریب2.50 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 240,300,000(دویست و  چهل میلیون و  سیصد 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27  2.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/25 1/98/31592 بدوي گلسار  
روبروي 

 پمپ بنزین

1-1-10221-1-1-0-0 25
93

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به صورت مجتمع تجاري مسکونی 4 طبقه روي پیلوت داراي 8 
باب مغازه و 24واحد مسکونی و داراي پروانه و پایانکار می باشد.ساختمان داراي دو راه پله 

می باشد. مالکین بدون مجوز اقدام به تعمیرات اساسی بصورت احداث دو آسانسور در فضاي 
چشم هر یک از راه پله ها نموده اند. مجموع مساحت اتاقکهاي دو  آسانسور در هرطبقه 

حدود 5.40 مترمربع و در مجموع همکف و طبقات اول تا چهارم 27 مترمربع  می باشد که در 
این خصوص مجوزي ارائه نگردید.اتاقک تکمیل شده و درب اتاقک نصب شده است، تاکنون 

.کابین آسانسورها نصب و راه اندازي نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد، با عنایت به دادنامه 

شماره 578 مورخ 90/12/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر جواز تشدید 
راي بدوي در صورت اعتراض شهرداري و با توجه به اینکه شهرداري طی نامه  شماره 

ش ر- 143078-97/07/24 اعتراض خود را نسبت به راي بدوي اعالم نموده و در 
خواست حداکثر ضریب جریمه را داشته و با توجه به موقعیت مکانی ملک، در خصوص 

اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله بناي مفید به استناد تبصره 2 ماده 100 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/07/07 1/98/31596 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ 
134

-توحید7 
توحید7

1-1-10199-66-1-0-0 25
94

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 261 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیر بناي 456.73 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 328188 مورخ 1397/12/27 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید و 

در مرحله صدور گواهی پایانکار می باشد. حالیه برابر راي دیوان عدالت اداري مورخ 
1397/12/01 با توجه به شکایت شاکی ، کمیسیون تجدید نظر حق تشدید مجازات نسبت به 
راي بدوي را نداشته و ضمن نقض راي معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به 

رسیدگی مجدد با رعایت موارد معنونه صادر و اعالم می نماید.  مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

25
94

با توجه به محتویات پرونده و و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض و مستندات ارائه شده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي متضمن جریمه نقدي از حیث رعایت موازین قانونی 

صحیح صادر گردیده است فلذا با اصالح سال وقوع تخلف از سال 1392 به سال 1390 
باستناد نامه شماره ش ر-94573 مورخ 98.06.03 شهرداري منطقه ، ضمن تایید راي 
بدوي در خصوص ضریب تعیین شده ،با توجه به اصالح ارزش معامالتی به سال وقوع 
تخلف ( سال 1390)   جریمه تخلف بمبلغ  2,509,518,000(دو میلیارد و  پانصد و  نه 

میلیون و  پانصد و  هجده هزار )ریال اصالح میگردد.

جریمه 760.46  3
 

1100000  , 1390 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/06/16 1/98/31598 تجدید 
نظر

گلسار 178 
 پروژه 12 

واحدي بهار

1-1-10135-1-1-0-0 25
95

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  
 245 مورخ  89/8/30 با زیر بناي کل  2179.90 مترمربع در 6.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و 

در 12 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 
باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 80.44 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی ششم جمعاً به سطح 657.9 مترمربع ( هر  -2
طبقه 109.65متر مربع) که از این مقدار در مجموع طبقات بسطح  12.78 متر مربع (بسطح 

2.13 متر مربع در هر طبقه)  بصورت پیشرفتگی به سمت معبر می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 6.52 متر مربع و در طبقات اول تا ششم جمعاً به سطح 15.6

 مربع ( هر طبقه 2.6 متر مربع )
ضمناً انبار زیر شیروانی حذف گردیده و بسطح 138.16 متر مربع زیر شیروانی کاهش  -4

.سطح دارد
.رعایت پارکینگ می گردد 

.رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی تا زمان پایانکار الزامی می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
بازگشت به نامه شماره 235104 مورخ 97/12/4 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با توجه  ***
به مدارك ارائه شده سال وقوع تخلف 1390 در نظر گرفته شد. اولین گزارش ثبت شده در 

.شهرداري سال 92 بوده که در مرحله نازك کاري گزارش گردیده است
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي اسداله بهارستانی  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات هر طبقه به مساحت 
23.21مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 
3.25 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 1.39 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 842,184,000(هشتصد و  چهل و  دو میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 100.26  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/08/12 1/98/31608 بدوي سعدي - 
کوچه شهید 
یوسف زاده 
- کوچه اول 

- فرعی 
 دوم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/72 مورخ 1397/05/11به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 455.54 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 23.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.63 مترمربع ( هر طبقه 23.21 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 3.25 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.17 متر مربع ( هر طبقه 1.39 
متر مربع )

ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.20 متر متغیر می 
.باشد

.زیر شیروانی به سطح 1.41 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

به سطح 18.22مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 
.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نگردیده است

%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 72.38
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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در خصوص اعتراض شهرداري نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  و با در نظر گرفتن 

شکوائیه شاکی خصوصی ، نظر به اینکه مالک با ارائه نقشه جدید اصالحات الزم را از 
طریق حذف کنسول و ایجاد پخ 45 درجه به طرف ملک شاکی انجام داده اند  ، فلذا 

ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 38.8  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/400  مورخ  1397/12/15 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  

انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 700.50 مترمربع صادر گردیده است. الزم به 
توضیح است در مرحله ستونگذاري همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 38.80 

.مترمربع داراي راي کمیسیون تجدیدنظر مورخ 1398/06/17بوده  و اجراي حکم نموده است
********************************

حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 18.78 مترمربع ( به صورت سایبان جهت تامین پارکینگ می  -
باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 109.83 مترمربع ( هر طبقه 36.61 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.52 مترمربع در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.39 متر مربع ( هر طبقه 4.13 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا  1.15 متر متغیر می 

.باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 20.03 مترمربع -

با توجه به احداث 6 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 15.18 مترمربع  
.داراي مازاد تراکم می باشد که به صورت توسعه بنا در بند فوق لحاظ شده است

.افزایش تعداد واحد از 3 به 6 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است -
الزم به توضیح است برابر ضوابط درهاي پارکینکی نصب شده ولی در اجرا پارك حاشیه اي 

.حذف گردیده است
.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده  ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده  79.84
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 2 با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 
دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 97058  مورخ 98.06.06  

ارزش سرقفلی به مبلغ 9.724.800.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش به مبلغ 1,944,960,000(یک میلیارد و  نهصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد و 
 شصت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 182.86  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/17 1/98/31615 تجدید 
نظر

خ 179 20  
 متري گاز

1-1-10539-42-1-0-0 25
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 2,664,438,000(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  چهار میلیون 
و  چهارصد و  سی و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 456.7  1.75
 

3360000  , 1393
 , 1397

تبدیل غیر مجاز

ودرخصوص توسعه بناي مسکونی بمساحت 92.62 مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ 
تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده 

ومنتفی میباشد.

ردتخلف 92.62 3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص 2  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 50  1
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 563 مورخ 91/12/12 و بند 33 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 
91/06/23 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت و 3 طبقه روي یک باب مغازه به انضمام بالکن و 
همچنین انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 677.40 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 67.27 مترمربع و نیز کاهش سطح راه پله و افزودن آن به  -1

بناي مفید در همکف به سطح 1.54 مترمربع
توسعه تجاري در همکف به سطح 2.96 مترمربع -2

احداث انباري در حیاط خلوت به سطح 4.99 مترمربع -3
احداث راه پله مستقل و ورودي مجزا در همکف براي واحد تجاري طبقه اول به سطح  -4

3.92 مترمربع
حذف انباري مسکونی و تبدیل بالکن به یک واحد تجاري مستقل به سطح 175.98  -5

مترمربع (که از این مقدار 65 مترمربع تبدیل بالکن تجاري به واحد تجاري مستقل و 110.98 
مترمربع توسعه تجاري میباشد)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 92.62 مترمربع و نیز کاهش سطح راه پله و افزودن آن به  -6
بناي مفید در طبقه اول به سطح 1.76 مترمربع-درصورت تعیین جریمه براي آیتم شماره 5به 

.صورت تجاري، آیتم شماره 6 منتفی میباشد
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 201.81 مترمربع (هر طبقه 67.27 مترمربع)و -7
نیز کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم تا چهارم به سطح 3.69 

مترمربع (هر طبقه 1.23 مترمربع)
حذف انباریهاي زیرشیروانی به سطح 74 مترمربع و احداث یک طبقه مازاد به سطح  -8

.175.64 مترمربع که 57.23 مترمربع آن تراس غیرمسقف میباشد
با توجه به عدم تغییر کاربري عرصه برابر ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري  -9

.میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

حالیه برابر درخواست متقاضی به شماره 85010 مورخ 98/05/19 و ارائه تصاویر نامه به 
شماره 13940131 مورخ 94/03/28 سازمان نظام مهندسی، گزارش مهندس ناظر مورخ 

93/06/18 و اخطاریه ناحیه یک شهرداري مورخ 93/06/18 ضمن بررسی صورت گرفته از 
آنجائیکه در هیچکدام از نامه هاي مرقوم مرحله ساختمانی اعالم نگردیده است؛ لیکن با 
توجه به شواهد و توضیحات شفاهی کارشناس قبلی قدمت vاحداث بناv در سال 93 و در 

25
98

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مرحله اسکلت مورد گواهی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میالد کاظمی شالکوهی 

و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات هر طبقه به 
مساحت 29.69مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت 0.65 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 1.01 مترمربع , و 

بناي مازاد بر تراکم (بابت احداث انباري بیش از 5 مترمربع) بمساحت 0.12 مترمربع  با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,234,540,800(یک میلیارد و  دویست و  سی 

و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 122.56  3
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1398/06/27 1/98/31617 بدوي گلسار بلوار 
معین  

زهره-بن 
بست 6 
متري

1-1-10235-60-1-0-0 25
99

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/209 مورخ 1397/07/19و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

346141 مورخ 1397/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
530.55 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 29.69 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.12 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 89.07 مترمربع ( هر طبقه 29.69 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.65 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.03 متر مربع ( هر طبقه 1.01 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.20 متر تا 1.36 متر متغیر می 

.باشد
کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 1.29 مترمربع

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 17.72 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
% سطح اشغال مجاز پروانه 70% ...................... مورد استفاده 86.38

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

25
99

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 54,028,800(پنجاه و  چهار میلیون و  بیست و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.72  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/25 1/98/31621 بدوي فالحتی 
سعدي 

کوچه شهید 
یوسف زاده 

کوچه 
جعفري

1-2-10314-9-1-0-0 260
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/530
مورخ 1397/12/28 بصورت سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 

580.14 متر مربع در سه واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري 
است داراي پرونده شکایتی بشماره 315667  می باشد برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

 اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 2.68متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول و دوم و سوم  بسطح حدود  8.04 متر مربع (هر طبقه 2.68 متر  -2
مربع )

 کاهش  بنا در زیر شیروانی بسطح 3.76 متر مربع -3
 فضاي سبز اجرا ننمودند -4

کسري پارکینگ ندارند درخواست گواهی عدم خالف  را دارند .سطح اشغال مجاز با احتساب 
راه پله جز زیربنا  75% سطح اشغال اجرائی 76.64% سابقه کمیسیون ندارد کاربري مسکونی 

. مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

260
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.50 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/04 1/98/31657 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  نماز

1-1-10436-109-1-0-0 260
1

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  500,102,400(پانصد میلیون و  یکصد و  دو هزار و  چهارصد)ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 37.21  4
 

3360000  , 1397 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  1,807,646,400(یک میلیارد و  هشتصد و  هفت میلیون و  ششصد و  
چهل و  شش هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 179.33  3
 

3360000  , 1397 احداث راه پله به بام

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 324822 مورخ 
1396/12/28به صورت 5 طبقه روي مغازه وزیرزمین با زیر بناي کل  616.24مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
کاهش بنا درزیرزمین بسطح 0/85مترمربع-

کاهش بنا درهمکف تجاري بسطح 0/70مترمربع ((ضمنا با توجه به اینکه درهنگام صدور -
پروانه باالبر خودرو درنقشه هاي معماري لحاظ شده حالیه حذف باالبر واجراي رمپ  صورت 
گرفته لذا مساحت زیربنا در همکف باتوجه به جاگیري رمپ در همکف زیربنا محسوب نشده 

 است..))
 افزایش بنا دربالکن تجاري بسطح 33.16مترمربع-

تبدیل انباري طبقه اول به بالکن تجاري بسطح 4.05 مترمربع-
  کاهش راه پله در طبقه اول بسطح 2.07 مترمربع--

افزایش بنا درطبقات 2-5 هرکدام  بسطح  43.20 مترمربع که جمعآ بسطح 172.80 -
مترمربع

 افزایش در ادامه راه پله به بام بسطح 6.53 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد-
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق -

..میگردد
با توحه به توسعه بالکن تجاري داراي دواحد پارکینگ تجاري تعلق گرفته که یک واحد -

درهنگام صدور پروانه پرداخت شده لذا حالیه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق 
 ..میگردد

...مشمول نما ومنظر میگردد-
ضمنآ با توجه به قرار گیري ملک در پخ دوگذر و بلوار نماز براساس خط پروژه  11 مورخ 

98/02/30 (برابر خط پروژه قدیم پروانه صادره) درحد شرقی بمقدار 0/18 مترمربع از اعیان 
...در هرطبقه داراي عقب نشینی میباشد

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

260
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در خصوص یک طبقه مازاد  با ضریب 2.75 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 1,310,416,800(یک میلیارد و  سیصد و  ده میلیون و  
چهارصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 141.82  2.75
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/25 1/98/31664 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی - 
 گلستان  4

1-1-10374-274-1-0-0 260
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 579,163,200(پانصد و  هفتاد و  نه میلیون و  یکصد و  شصت و  
سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.68  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/192  مورخ 1397/07/07 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 554.80 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 13.37 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.37 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 13.37 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 13.37 مترمربع -4

 . احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  به مساحت 141.82 مترمربع  -5
. اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 9.20 مترمربع- 6

درب سواره رو فعال اجراء نشده است ولیکن با توجه به نقشه برداري ارائه شده ،   کسري 
.پارکینگ ندارد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 54.81 درصد و سطح اشغال مجاز 55 
.درصد و سطح اشغال اجرائی 60.91 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم فاطمه پورعباس مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و  طبقات هر طبقه به مساحت 4.50 

مترمربع (احداث آسانسور) ،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
120,960,000(یکصد و  بیست میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 18  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/27 1/98/31665 بدوي گلسار  
 خیابان109

1-1-10031-5-1-4-0 260
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
اول می باشد. الزم به توضیح است ساکنین ساختمان اقدام به احداث آسانسور ( از همکف تا 
طبقه سوم هرکدام  به سطح 4.5 مترمربع ) در حد جنوب ملک و حیاط مشاعی نمودند که 

در این خصوص داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/07/30 بوده و پس از آن خالفی مشاهده نگردید. برابر خط 

پروژه شماره 11 مورخ 1397/12/02 فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست پاسخ استعالم 
.عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

برابر تعهد نامه ثبتی پیوست به شماره اتوماسیون 200200 مورخ 1398/10/30 شرکت  **
آسانسور متعهد گردید تمامی مسئولیتهاي مرتبط با اجراي آسانسور و ایمنی نصب شده را 

** پذیرفته و هیچگونه اداعا و اعتراضی ندارد
حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي همکف و طبقات و کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید به مبلغ 
221,991,000(دویست و  بیست و  یک میلیون و  نهصد و  نود و  یک هزار )  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 40.92  1.75
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/06/26 1/98/31666 بدوي فلکه جهاد  
جنب 

زمینهاي 
 فرهنگیان

1-2-10458-21-1-0-0 260
4
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معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
91 مورخ  97/05/17 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 480.05 

مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.48 مترمربع-
 تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 15.17 مترمربع-

اضافه بنا درطبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 19.44 مترمربع ( هر طبقه به سطح 6.48 -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
 سطح 8.13 متر مربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید درطبقه اول به -
سطح 9.31 مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید درطبقه دوم  به -
سطح 2.19 مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید درطبقه سوم به -
سطح  1.37 مترمربع

.عرض باقیمانده راه پله 2.37 متر می باشد-
کاهش در زیرشیروانی به سطح 31.30 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ براي واحد هاي مسکونی می گردد-

.براي یک باب مغازه ، یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگیرد-
.مشمول نما ومنظر میگردد -

سطح اشغال استفاده شده درهنگام صدور پروانه بمقدار 54.99 درصد ( بدون راه پله ) -
 .--سطح اشغال مورد استفاده 74.34 درصد ( با احتساب راه پله ) می باشد

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي  -
.نقشه ها رعایت نمی گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,249,332,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  نه میلیون و  
سیصد و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 148.73  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/25 1/98/31667 بدوي رشتیان  40 
-انتهاي 
کوچه 

سحرخیز

1-2-10132-86-1-0-0 260
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در خصوص افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش واحد بر اساس افزایش طبقه   
محقق گردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و 

به رد ان اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت احداث یک طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

1,904,817,600(یک میلیارد و  نهصد و  چهار میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 188.97  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/378 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 5 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 669.35 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 33.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 115.71 مترمربع ( هر طبقه 38.57 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه چهارم ) به سطح 188.97 مترمربع -

افزایش تعداد واحد از 5 به 7 واحد -
.زیر شیروانی  به سطح 3.37 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 64.79 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 69.43

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  44,856,000(چهل و  چهار میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار 
)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 12.46  3
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/25 1/98/31673 تجدید 
نظر

گلسار  
روبروي 

 اداره پست

1-1-10207-1-1-5-0 260
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان مورد نظر بصورت یکباب مغازه  داراي بالکن سراسري که بابت مغازه  بمساحت 16.71
متر مربع (طبق سند )  وبالکن درحد1/3بسطح 4.25 متر مربع داراي   بالمانع از شهرداري 

بشماره 1/33/26815مورخ 1385/09/13  و بالمانع شماره 1/33/93237 مورخ 1388/12/09
 می باشد  وضع موجود بدون مجوز و خالفساز داراي بالکن سراسري بسطح 16.71 متر مربع 

می باشد لذا داراي اضافه بنا بصورت توسعه بالکن خارج 1/3  بسطح 12.46 متر مربع با 
قدمت حدود 7 سال می باشد مغازه داراي فعالیت شغلی مشاور امالك 77 داراي تابلو به 

ابعاد 3.15متر *1متر می باشد درخواست موقعیت مکانی  رادارند.مراتب جهت دستور تقدیم 
.میگردد

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 
به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضمن نقض راي بدوي در 

خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 39.94 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم 
هر یک به مساحت 42.54 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت 
10.71 مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 9.67 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,089,382,400(دو میلیارد و  هشتاد و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 207.28  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/04 1/98/31675 تجدید 
نظر

بلواردیلمان 
  

1-1-10280-93-1-0-0 260
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در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد با توجه به تامین 
پارکینگ ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و ضمن نقض راي بدوي، راي به ابقاء آن 

صادر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/187 مورخ 1397/07/04به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 593.23 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 39.94 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 127.62 مترمربع ( هر طبقه 42.54 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 10.71 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 29.01 متر مربع ( هر طبقه 9.67
 متر مربع )

.افزایش تعداد واحد از 4 به 6 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است -
.زیر شیروانی به سطح 14.52 مترمربع کاهش یافته است

به سطح 88.45 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده ولی حد نصاب فضاي سبز با 
.توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 

مساحت 8.93مترمربع و در طبقات اول تا سوم 29.81 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25.برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 292,874,400(دویست و  نود و  دو میلیون و  هشتصد و  
هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 38.74  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/07/10 1/98/31677 بدوي بلوار  
رجایی - 
کوچه نهم

1-2-10106-36-1-0-0 260
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات  اول تا سوم هر کدام 11.34 متر مربع 

با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 

ضریب2.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 381,024,000(سیصد و  هشتاد و  یک میلیون 
و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 45.36  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/31677 بدوي بلوار  
رجایی - 
کوچه نهم

1-2-10106-36-1-0-0 260
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري به 
مساحت 14.71  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  3.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

172,989,600(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 14.71  3.5
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان  در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/96/347 مورخ 1396/12/28بصورت 3 طبقه بر روي دو  باب مغازه به انضمام 

زیرشیروانی( انباري) در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1030.94مترمربع صادر شده  
. است

حالیه با توجه به آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و توسعه تجاري 
: در همکف و  به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 11.34مترمربع -1
. توسعه تجاري در همکف  به مساحت 14.71 مترمربع -2

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 11.34مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 11.34مترمربع  -4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 11.34مترمربع  -5

. کاهش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 12.41 مترمربع-6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي   -7
مفید در همکف و طبقات به مساحت کلی  38.74 مترمربع .( همکف به مساحت 8.93 

مترمربع و طبقه اول به مساحت 9.93 مترمربع و طبقات دوم و سوم در هر طبقه به  مساحت 
9.94 مترمربع .)

با توجه به پرداخت دو واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه  حالیه فاقد 
.کسري پارکینگ می باشد

دارانه نامه تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/29145 مورخ 1397/12/21 و مبنی بر 
.انصراف مالک از تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري می باشد

(( الزم به ذکر است که قبال طبقه اول  بصورت بالکن تجاري تعریف شده بود که حالیه طی 
بازدید میدانی و با توجه به نقشه برداري ارائه شده ، طبقه اول بصورت مسکونی اجراء شده 

است.))
.سطح اشغال مجاز 60 درصد و سطح اشغال موجود 65.61 درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب2  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ32,018,400(سی و  دو میلیون و  

هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 7.86  2
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/08/11 1/98/31688 بدوي خمسه بازار  
 مرادیان- 

ك امید

1-1-10332-6-1-0-0 260
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 404مورخ 93/12/28 وگواهی عدم 
خالفی بشماره  319555 مورخ 97/01/29 بصورت چهار طبقه روي پیلوت در4واحد مسکونی 

.. با زیربناي کل 517.90 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده  حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده تائید نظام مهندسی 

:داراي مابه التفاوت زیربناي در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
 افزایش همزمانساز درهمکف بصورت سایبان متصل به ساختمان بسطح 4.86 مترمربع-

 افزایش بنا همزمانساز در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/21 که جمعآ بسطح 0/84 مترمربع-
کاهش سطح راه پله همزمانسازدر طبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/54 مترمربع که جمعا -

 بسطح 2.16 مترمربع
چک لیست پایانکار مورد تائید بوده و عملیات باقیمانده بصورت نصب قسمتی از نرده راه پله 

..و دیوار حائل شیروانی حدودآ 30 سانت اجرا شده  وعدم رجراي رمپ معلولین  میباشد
...مراتب جهت صدور پایانکار ودستورمقتضی ارسال میگردد

===
ضمنآ باستناد خط پروژه شماره 13 مورخ  99/01/27 حد شمال به کوچه 8متري و حد جنوب 

به کوچه 10متري متصل وفاقد عقب نشینی (رعیات عقب نشینی براساس پروانه صادره 
..صورت گرفته است.)میباشد

عملیات بقایمانده اجراي رمپ معلولین و نصب نرده راه پله و سیمانکاري پیش آمدگی  ,و 
..پوشش درز انقطاع توسط مالک انجام شده است

..گزارش جهت به روز رسانی و تائید گزارش فوق الذکر میباشد
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح توسعه بالکن تجاري 
به مساحت 12.83  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  159,092,000

(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  نود و  دو هزار ) ریال  صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.83  4
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/19 1/98/31690 بدوي بلوار  
دیلمان 

نبش خ 16 
متري 

فرهنگ 
توحیدي

1-1-10377-249-1-1-0 261
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب مغازه برابر سند به مساحت  20.09مترمربع با بالکن به 
مساحت 5.78 مترمربع و داراي پروانه و پایانکار می باشد طی بازدید بعمل آمده بالکن فوق 
با مصالح چوبی بصورت سراسري در آمده (مجوزي ارائه نشد) مساحت موجود بالکن تجاري 
طبق نقشه 18.70 مترمربع می باشد که بسطح 12.83 مترمربع توسعه یافته است.  همچنین 
داراي تابلو به ابعاد 2*2متر با ارتفاع 3 متر از کف پیاده رو و به عمق حدود 0.40متر به شغل 
لوازم بهداشتی ساختمانی در حال بهره  برداري بوده  و فعال مغازه فوق پلمپ شده و حالیه 

متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه جهت انتقال اجرایی را دارد . مراتب جهت صدور 
.دستور تقدیم می گردد

در خصوص احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 18.75  مترمربع، 
به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 89985 مورخ 98.05.27  
(ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز) ارزش سرقفلی به مبلغ 750.000.000 ریال، به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ  150,000,000(یکصد و  پنجاه میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18.75  0
 

650000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/31697 بدوي 0-0-1-1-10192-2-1  بلوارمعلم  261
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم فریبا نواري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي  بدون مجوز مشتمل بر یکباب خانه مسکونی 
بمتراژ 75.74 مترمربع و احداث سایبان در حیاط بمساحت 16.88مترمربع (در حد 

تراکم مجاز)  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه به  عدم احراز ضرورت قلع مستندا 
به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 6,611,100(شش میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  یکصد) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 92.62  0.1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ 
یکبابخانه با زیربناي 75/74 متر مربع بهمراه یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 18/75 متر 

مربع همچنین سایبان بمساحت 16/88 متر مربع در حیاط با قدمت حدود 8 سال (تاریخ 
نصب کنتور برق 1390)بمساحت عرصه 140/7 متر مربع که بابت احداث آن بالمانعی ارائه 

نگردیده
 .سطح اشغال موجود 79/15% و کسري پارکینگ ندارند

(بناي مسکونی داخل تراکم و بناي تجاري خارج از تراکم)
.همچنین طبق خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/11/23  فاقد عقب نشینی می باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

261
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره با  عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز 

نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر 
نظریه کارشناسی شماره 90938  مورخ 1398.05.28  ارزش سرقفلی به مبلغ 

4.050.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 810,000,000

(هشتصد و  ده میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 20.25  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/08/12 1/98/31699 تجدید 
نظر

طالقانی 
پارك  

نیکمرام  
وحدت

1-2-10075-1-1-0-0 261
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 2 با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا 

ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 293.76  2.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/149 مورخ  97/6/15 با زیر بناي کل  1073.8 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. که در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم  

:به استناد نقشه معماري ارائه شده بابت  تخلفات به شرح ذیل
 افزایش بنا در همکف بسطح 57.99 متر مربع -1

تبدیل  پیلوت به یک باب تجاري بسطح 20.25 متر مربع -2
افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 231.96 متر مربع ( هر طبقه 57.99  -3

متر مربع)
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.13 متر مربع و در طبقات اول الی  -4

چهارم جمعاً بسطح 2.68 متر مربع (هر طبقه 0.67 متر مربع)
.در خصوص تعداد پارکینگ ها و تعداد درب مجاز در مراحل بعدي اظهار نظر می گردد -5

بابت اضافه بنا و کاهش سطح راه پله بشرح فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 
1/97/29011 مورخ 1397/12/20 مبنی بر جریمه و بابت تبدیل پیلوت به تجاري داراي راي 

تخریب و اعاده به وضع پروانه می باشند که مجددآ بابت مغازه داراي راي کمیسیون  تجدید 
نظر ماده صد بشماره 1/98/31699 مورخ 1398/08/12  داراي راي جریمه می باشد  که  در 
گزارش ارسا لی کارشناس قبلی  پرونده  به کمیسیون با توجه به اینکه  عملیات ساختمانی  

 در حد اجراي ستون طبقه چهارم بوده به کسري پارکینگ تجاري اشاره اي نشده است
 

*********************************************************
********************

وضع موجود عملیات ساختمانی در حد نازك کاري و ساختمان بصورت 5.5 طبقه می باشد 
برابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به راي صادره قبلی داراي اضافه بنا بشرح ذیل می باشند

 الف) کاهش بنا در همکف بسطح 1.1 متر مربع
ب) تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بسطح 20.25 متر مربع که قبال بابت آن داراي راي بدوي 

کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب  و راي تجدید نظر ماده صد بشماره 1/98/31699 مورخ 
 1398/08/12 مبنی بر جریمه می باشد

 ( ج) کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 4.4 متر مربع (هر طبقه 1.1 متر مربع
 د) اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 56.89 متر مربع

ه) مابه التفاوت اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
11.06 متر مربع (همکف 2.06 متر مربع و طبقات اول الی چهارم هر کدام بسطح 2.25 متر 

مربع ) و طبقه پنجم بسطح 2.92 متر مربع در مجموع ساختمان  13.98 متر مربع اضافه بناي 
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 تراکمی دارند
 و) کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 11.64 متر مربع

ز) با توجه به اینکه متراژ مفید واحدها بیش از 180 متر مربع است نیاز به 10 واحد پارکینگ 
می باشد و با عنایت به اینکه برابر نقشه هاي زمان  صدور پروانه پارك جاشیه اي نداشته 

برابر ضوابط می بایست دو درب  3 متري در حد جنوب داشته باشد که وضع موجود داراي 
سه درب پارکینگ دو درب  2.5 متر و یک درب 4.70 متر  می باشد لذا با اخذ عوارض 

  درآمدي جهت پارکینگ هاي شماره 7 و شماره 8 تعداد ده واحد پارکینگ مورد تائید است
 ح) تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

حالیه عملیات ساختما نی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است  درخواست 
 گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم میگردد

للزم به توضییح است  بابت یک واحد کسري پارکینگ  *******************
تجاري داراي راي کمیسیون ماده صد بوده لذا بابت دو واحد پارکینگ مشمول پرداخت 

 عوارض درآمدي میباشند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 7,358,601,600(هفت میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  هشت 

میلیون و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 730.02  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 1/98/31702 بدوي 0-0-1-14-10028-1-1 گلسار 146  261
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  291 مورخ  94/12/24 با زیر بناي کل  1318.64 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.81 مترمربع ( ضمن کاهش مساحت  -1

سایبان پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 119.24 مترمربع (  -2

هر طبقه 29.81 متر مربع)
 افزایش بناي خارج از تراکم در  طبقه پنجم به سطح 44.7 مترمربع  -3

احداث یک طبقه مازاد بسطح 235.43 متر مربع که از این مقدار بسطح 74.20 متر مربع  -4
بصورت تراس غیر مسقف و بسطح 8.17 متر مربع بصورت حفره راه پله داخلی بوده و طبقه 

.پنجم و ششم بصورت یک واحد دوبلکس می باشد
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت 27.29 متر مربع که  -5

.مشمول عوارض درآمدي نیز می باشد
 احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور بسطح 22.61 متر مربع -6

در هنگام صدور پروانه به سطح 32.8 متر مربع در همکف و بسطح 218.14 متر مربع در  -7
طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)

.رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسماعیل اصغرنژاد  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه یک رشت مبنی بر احداث دو باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 

43.70 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 5095 - 

98.01.20 ( ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز) و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
2.840.500.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 568,100,000(پانصد و  شصت و  هشت 
میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 43.7  0
 

303750  , 1383 احداث بناي بدون مجوز 1398/07/10 1/98/31705 بدوي گلسار خ 
استغاد 

معین کوچه 
29
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با عنایت به محتویات پرونده در خصوص احداث بناي مسکونی بدون مجوز ، مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی که به شماره 176078 مورخ 97/09/13 
ثبت دبیرخانه مرکزي شهرداري رشت گردیده و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به  

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 71,050,162(هفتاد و  یک میلیون و  پنجاه هزار و  یکصد و  شصت و  

دو) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 77.97  3
 

303750  , 1383 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 
عرصه 57.09 مترمربع با پوشش 100% که به صورت 1 طبقه بر روي 2 باب مغازه بدون مجوز 
کالً خارج تراکم می باشد. همکف شامل 2 باب مغازه به سطح 43.7 مترمربع و راه پله به 

سطح 13.39 مترمربع و طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به سطح 64.58 مترمربع ( 7.49
 مترمربع کنسول ) می باشد. ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. 

اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1383 می باشد. برابر خط 
پروژه شماره 11 مورخ 1397/06/22 به سطح 0.61 مترمربع در تعریض می باشد. مراتب جهت 

.ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص دو  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/14 1/98/31706 تجدید 
نظر

دیلمان 
روبروي 

شیرخوانی

1-1-10496-3-1-0-0 261
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار واحد ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 47.99  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 85 مورخ 1396/07/16 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 399.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 3.63 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 7.26 مترمربع ( هر طبقه 3.63 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 12.94 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 24.16 متر مربع ( هر طبقه 

12.08 متر مربع )
افزایش تعداد واحد از 2 به 4 واحد که با توجه به ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ می  -

.باشد
.زیر شیروانی به سطح 16 مترمربع کاهش یافته است

به سطح حدود 34 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح حدود 36 مترمربع 
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

.در اجرا آسانسور حذف گردیده است
.میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ279,717,600(دویست و  هفتاد 

و  نه میلیون و  هفتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 41.13  2
 

3560000  , 1395
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/19 1/98/31709 بدوي بلوار شهید  
قلی پور ك 
احمدي ك 

دوم

1-1-10345-17-1-0-0 261
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 322 مورخ 1392/10/21به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد 
مسکونی کالً با زیر بناي 481.35 مترمربع می باشد که یک بار تمدید شده و در مرحله  

اجراي اسکلت و  سربندي داراي سابقه گزارش تخلف بوده  که برابر راي بدوي کمیسیون 
.ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  ذیل 
 : نسبت به گزارش قبل بشرح ذیل می باشد

  توسعه ي سایبان در همکف جهت تامین پارکینگ  به سطح 5.78 مترمربع -
 . در صورت ابقاي سایبان رعایت 3 باب پارکینگ می گردد *

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.53 مترمربع -
در خصوص کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 9.80  *
مترمربع داراي راي جریمه بوده که طبق نقشه برداري موجود داراي مغایرت بوده و مساحت 

کاهش راه پله تنها  5.12 مترمربع در مجموع طبقات است . (بستانکار)
 کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 0.04 مترمربع *

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 32.82 شامل افزایش سطح راه پله تا بام و احداث 4 باب  -
انباري  و راهروي دسترسی به انها که از این مقدار بسطح 2.23 مترمربع بناي مازاد بر تراکم 

. بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی می باشد
.مراتب با توجه به درخواست عدم خالف ، جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري ، مبنی بر احداث بناي خارج از 
تراکم به مساحت 44مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
33,412,500(سی و  سه میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد..

جریمه 44  2.5
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/31711 بدوي قلی پور 
طالقانی 

 کوچه اول

1-2-10355-60-1-0-0 261
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 65.2 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 105029 مورخ 98.6.17 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

1,980,450(یک میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار و  چهارصد و  پنجاه) ریال محکوم و 
اعالم میدارد. ضمنا در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با 
اخذ تعهد ثبتی  می باشد.

جریمه 65.2  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/31711 بدوي قلی پور 
طالقانی 

 کوچه اول

1-2-10355-60-1-0-0 261
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در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و 
اعالم می نماید

جریمه 25  1
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  بصورت ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 84.65 متر مربع می باشد که در محل بصورت یک باب خانه ویالیی دوبلکس  

بدون مجوز با زیر بناي 119.2 متر مربع می باشد که برابر فیش برق ارائه شده با قدمت سال 
.1382می باشد

درب دو لنگه حد جنوبی به بیرون باز می شود و در حد شمال یک سنگ پله  پله در شارع 
.عام موجود است

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه است.(به استناد خط 
پروژه شماره 13 مورخ 1398/04/23 بسطح 3.1 متر مربع از عرصه  و اعیان حد شمال و 

جنوب در تعریض معابر 10 و 8 متري قرار دارد)
:طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي  گزارش تخلف به شرح زیر است

در طبقه همکف بسطح 59.60 متر مربع داخل تراکم و بسطح 13.50 متر مربع خارج از _1
.تراکم است

در طبقه اول بسطح 5.6 متر مربع داخل تراکم و بسطح 44 متر مربع خارج از تراکم _2
است.(سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود بدون احتساب سایبان و سرویس 

بهداشتی جداساز %73.08)
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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 با توجه به محتویات پرونده  و نظریه کارشناس رسمی بشماره 107302 مورخ 
1398.06.23 (ثبت دبیرخانه مرکزي شهرداري رشت) مبنی بر تایید استحکام بنا ، 

ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 5,967,691,200(پنج 

میلیارد و  نهصد و  شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  نود و  یک هزار و  دویست) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 595.84  3
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/07/16 1/98/31712 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهرك  
بهشتی 

 گلستان 3

1-1-10374-273-1-0-0 261
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 442 مورخ 
94/12/27 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 7 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 867.16 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم و عدم رعایت عقب سازي در طبقه 4 اقدام به احداث نموده ، عملیات 
ساختمانی در حد اجراي سفتکاري و برابر نقشه ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

 : پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 74 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 258.33 مترمربع ( هر طبقه  86.11  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 107.07 مترمربع که از این مقدار بسطح 20.96 مترمربع عدم  -
. رعایت 2 متر عقب سازي در این طبقه می باشد

توسعه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث یک باب انباري جدید به سطح 9.22 مترمربع -
با توجه به عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی مشمول 5.33 مترمربع مازاد  -

. بر تراکم می گردد
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8  واحد  که با توجه به اینکه مساحت اضافه بنا  - 

.بیشتر از مساحت واحد کوچکتر است مابه التفاوت تعلق نمی گیرد
درصورت اجراي صحیح درب پارکینگ طبق نقشه معماري اصالح شده برابر ضوابط ،  - 

. رعایت 8 باب پارکینگ می گردد و کسري پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 141.89 مترمربع از  تراکم اعطایی  -

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون 
. ماده صد می باشد

حالیه طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف  
 .بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

*******************************************
طی بررسی مجدد 2 باب کسري پارکینگ تزاحمی درآمدي دارد که با توجه به گواهی واحد 

.درآمد تاکنون پرداخت نشده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/07/15 1/98/31733 بدوي خیابان 
سعدي - 

کوچه 
پورنقاشیان
- کوچه الله

 

1-2-10309-42-1-0-0 261
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 425,716,500(چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  هفتصد و  
شانزده هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 57.54  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 163 مورخ 
97/06/24 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 9 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  

کالً با زیر بناي 1199.82 مترمربع می باشد که پروانه اصالح شده و بصورت 4طبقه روي 
پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل 11 واحد مسکونی با زیربناي کل 1579.01 مترمربع 

. گردیده است
حالیه مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث 
نموده ، عملیات ساختمانی در حد  سفتکاري  می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز همکف 59.99 % ------- سطح اشغال مورد استفاده 69.22 -

اضافه بنا در همکف به سطح 14.91 مترمربع که از این مقدار بسطح 5.58 مترمربع احداث  -
 . سایبان همگن در حیاط جلو می باشد

احداث سایبان در همکف با مصالح همگن با پیشروي بسمت 2 متر حیاط خلوت بسطح  -
 5.19 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 37.28 مترمربع ( هر طبقه  9.32 مترمربع  -
(

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 8.27 مترمربع لیکن بسطح 0.16 مترمربع بناي مازاد بر  -
 . تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند

  افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 11 به 12  واحد -
با توجه به جانمایی پارکینگ رعایت 12 باب پارکینگ گردیده که برابر با ضوابط جاري 8  -

. باب بدون تزاحم و 4 باب در تزاحم می باشد
 .  در صورت ابقاي سایبان پاکینگ ها بدون تزاحم خواهد شد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد - 
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

 . ضمنا چک لیست کمیسیون ماده صد چک گردید
پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد . حالیه تقاضاي صدور 

گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 
.بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
6,857,412(شش میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  چهارصد و  دوازده)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34  0.5
 

329063  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 1/98/31734 بدوي فخب 
خیابان 
شهید 

نوروزي 
کوچه8 

فرعی سوم 
سمت راست

1-1-10654-103-1-0-0 26
20

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه  ویالیی برابر سند مفروزي سال 1385بسطح 131.61
مترمربع می باشد داراي پروانه روستایی بشماره 3079-83/05/18 با زیربناي 83 مترمربع 
می باشد  . مساحت زیربنا طبق نقشه ارائه شده 95.30 مترمربع مشتمل بر سایبان فلزي 

جلوي حیاط بسطح 21.70 مترمربع - مجموعا 117 مترمربع - با قدمت سال 1385 و مصالح 
. بلوکی که بسطح 34 مترمربع داراي مغایرت با پروانه صادره می باشد

برابر خط پروژه 12-98/04/19 در انتهاي بن بست 6 متري واقع شده و فاقد عقب نشینی 
. است

حالیه تقاضاي مجوز حفاري گاز بطول 5 متر با پوشش خاکی را دارند . مراتب جهت صدور 
. دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,269,576,000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  نه میلیون و  

پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 125.95  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/09 1/98/31742 بدوي شهرك امام 
 علی

1-1-10280-192-1-0-0 26
21

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/274 مورخ 1397/09/13به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی به همراه 2 باب مغازه به سطح 98.3 مترمربع با زیر بناي کل 776.75 مترمربع 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.14 مترمربع -

احداث انباري در حیاط مشاعی به سطح 2.54 مترمربع -
احداث سایبان در حیاط مشاعی جهت تامین پارکینگ به سطح 12.5 مترمربع -

توسعه تجاري اول ( شمال ) به صورت تبدیل پیلوت به سطح 12.15 مترمربع و تبدیل آن  -
به 2 واحد تجاري به سطح 60.75 مترمربع

توسعه تجاري دوم ( جنوب ) به صورت تبدیل پیلوت به سطح 3.27 مترمربع و تبدیل آن  -
به 2 واحد تجاري به سطح 52.97 مترمربع

احداث یک باب مغازه دیگر به صورت تبدیل پارکینگ به تجاري به سطح 17.06 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 28.23 مترمربع ( هر طبقه 9.41 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 12.88 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24.84 متر مربع ( هر طبقه 

8.28 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.11 متر تا 1.31 متر متغیر می 

.باشد
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 56.86  -
مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که ازاین مقدار به سطح 39.49 مترمربع به صورت 

.توسعه زیرشیروانی می باشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که در صورت ابقاي سایبان کسري  -

.پارکینگ منتفی می گردد
داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک واحد کسري  -
.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 60% ...................... مورد استفاده 67.23
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.گردد
در خصوص توسعه همزمان ساز تجاري در همکف به مساحت 1.02 مترمربع و توسعه 

همزمان ساز تجاري در بالکن به مساحت 0.96 مترمربع به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

26,136,000(بیست و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 1.98  4
 

3300000  , 1397
 , 1398

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/10/04 1/98/31754 بدوي بلوار قلی  
پور - 

نرسیده به 
فلکه جهاد 

- سمت 
راست - 
زمینهاي 
بهداشت

1-2-10446-37-1-0-0 26
22

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان تجاري در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بناي 
تجاري به شماره 433 مورخ 1388/12/27 و به صورت یک باب مغازه تجاري در همکف به 

مساحت 110.50 مترمربع به انضمام بالکن تجاري به مساحت 36.80 مترمربع با رعایت 5 متر 
عقب سازي تجاري با توجه به ضوابط قدیم پروانه  از بر خیابان 45 متري بلوار قلی پور صادر 

.شده است
از بابتو توسعه بناي تجاري در همکف و توسعه بالکن تجاري با توجه به گزارش کارشناسی 

زیر داراي سوابق و راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/97/28787 مورخ 
  .1397/12/07 و مبنی بر صدور راي جریمه نقدي می باشد

. ((  1- توسعه تجاري در همکف  با رعایت عقب سازي به مساحت 0.41 مترمربع
. توسعه بالکن تجاري  به مساحت 74.17 مترمربع -2

کسري پارگینگ ندارد.   ))
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود و بازدید میدانی مجدد داراي توسعه بناي 

:تجاري مجدد و به شرح زیر می باشد
 توسعه تجاري در همکف  به مساحت 37.44 مترمربع -1

. توسعه تجاري همزمان ساز در همکف به مساحت 1.02 مترمربع -2
 توسعه بالکن تجاري بصورت تراس روباز به مساحت 37.44 مترمربع -3
. توسعه بالکن تجاري بصورت همزمان ساز به مساحت 0.96 مترمربع -4

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 67,771,200(شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  یک 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.17  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 1/98/31761 بدوي کوي  
هاشمی 13 

آبان بن 
بست 4 
متري

1-2-10155-71-1-0-0 26
23

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 309 مورخ 97/10/18
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 510.17 مترمربع می 
باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به 

احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و ستونگذاري طبقه سوم و قالب 
بندي تیرهاي طبقه سوم  می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
سطح اشغال مجاز به کسر راه پله 55% -----------مورد استفاده به کسر راه پله -

58/20 %
اضافه بنا در همکف به سطح 0.34 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  16.56 مترمربع ( هر طبقه 5.52 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.36مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 2.91 مترمربع ضمنا عرض موجود راه پله طبق نقشه 1.10متر 
. است

.رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد -
 باستناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است-

 . رعایت فضاي سبز  و باز می گردد -
. هر گونه مغایرت متعاقبا قابل بررسی خواهد بود

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه باتوجه به موقعیت مکانی ضمن تقلیل راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,569,980,000(دو میلیارد و  پانصد و  شصت 

و  نه میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 305.95  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/31785 تجدید 
نظر

فاز دوم  
معلم میدان 

کوچکی 
نبش کوچه 

6

1-2-10697-16-1-0-0 26
24

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات ضمن تائید 
راي بدوي  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 91,980,000(نود و  یک 

میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.95  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/365مورخ 
96/12/28 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 7 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  1005.59مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و 
شروع آجرچینی طبقات و فاقد سربندي می باشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه 

: شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 61.19 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 244.76  مترمربع ( هر طبقه  61.19  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.19 مترمربع و در  -
طبقات اول تا چهارم جمعا بسطح 8.76 مترمربع (هر طبقه 2.19 مترمربع )عرض موجود راه 

. پله در هر طرف  1.10متر است
. تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
%سطح اشغال مجاز 55%----- سطح اشغال مورد استفاده 75.38 -

. فاقد عقب نشینی است -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه ازتراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره 7) -
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت47.40 مترمربع و 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 3.79 مترمربع و 

در طبقات هر یک به مساحت 0.32 و توسعه در زیرشیروانی به مساحت 13.01 متر 
مربع  و انباري 0.16 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2.5  
برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  2,144,016,000(دو میلیارد و  یکصد و  

چهل و  چهار میلیون و  شانزده هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 255.24  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/17 1/98/31786 تجدید 
نظر

رشت  
گلسار بلوار 

دیلمان 
زمینهاي 

احمد پناه  
  خیابان سبز

1-1-10462-18-1-0-0 26
25

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 481 مورخ 
1394/12/27به صورت  چهارطبقه روي پیلوت در زیر شیروانی در3 واحد مسکونی  با زیر 

..بناي کل 498 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح47.40 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  47.40مترمربع که جمعآ بسطح  189.60مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 3.79 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0.32مترمربع که جمعآ -
بسطح 1.28مترمربع

 توسعه درزیرشیروانی بسطح  13.01مترمربع-
 احداث انباري بزرگتر ازپنج متر مربع بسطح 0.16مترمربع-

افزایش تعدادواحد مسکونی از سه واحد به چهار واحد که طبقه سوم وچهارم دوبلکسی -
.مجوز پروانه صادر گردیده بود

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ میگردد-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
...عملیات ساختمانی باتمام رسیده است ====

26
25

در خصوص افزایش تعداد واحد، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از 
تباصر ماده صد نیست،از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقا تعداد 8 واحد 

مسکونی صادر و اعالم میدارد،لذا راي بدوي عیناً تائید میگردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/08/21 1/98/31787 تجدید 
نظر

گلسار خ 
192 بیست 
 متري گاز

1-1-10437-5-1-0-0 26
26

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,293,636,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  سه میلیون و  ششصد و  سی و  شش 
هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 157.14  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/08/21 1/98/31787 تجدید 
نظر

گلسار خ 
192 بیست 
 متري گاز

1-1-10437-5-1-0-0 26
26

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/393 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.974/40 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 132 متر مربع (هر طبقه 26/40 متر مربع)-1
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 2/88 متر مربع-2

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 4/39 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع میباشند که بمیزان 2/88 متر مربع در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

است.(مابه التفاوت 1/51 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/43 متر مربع و طبقات -3

بمساحت 12/32 متر مربع (هر طبقه 3/08 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد-4

بمساحت 53/89 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 38/41 متر مربع -5
کسري حد نصاب فضاي سبز دارند.(طبق پالن ارائه شده)

 تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي-6
توضیح اینکه طبق ضوابط مجاز به تأمین 2 درب سواره رو با عرض 3  و 4 متر میباشند که 
طبق نقشه ها 3 درب با عرض 3 -4  و 4/50 متري لحاظ گردیده است.(پارك حاشیه اي در 

زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده لذا با توجه به گزارش اخیر شهرداري به تاریخ 98/06/13 و اصالح مساحت 

تخلفات اعالمی ضمن تایید ضریب 3 در ردیف یک و نقض راي قلع در ردیف 2 راي 
بدوي صادره به شماره صدرالذکر، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و نیم طبقه 

مازاد جمعاً راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  به مبلغ 
5,653,569,600(پنج میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  سه میلیون و  پانصد و  شصت و  

نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 599.87  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/22 1/98/31789 تجدید 
نظر

گلسار خ  
146 

1-1-10030-42-1-0-0 26
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 در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید ضمن تایید ضریب 2 در راي بدوي صادره و 
اصالح مساحت، راي به اخذ جریمه به مبلغ 6,451,200(شش میلیون و  چهارصد و  

پنجاه و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 96.  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 401 مورخ 
96/12/28به صورت 4طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 1432.65 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اتمام اسکلت بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح  46.42 مترمربع-

افزایش ارتفاع قسمتی از پیلوت از 2.40 متر به 5.40متر (که با توجه به بازدید مشترك -
معاونت محترم منطقه و مدیر محترم شهرسازي منطقه و نقشه هاي اصالحی با اجراي کف 

سازي و سقف کاذب اصالح میگردد..)
افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 65.96 مترمربع که جمعآ بسطح 263.84 -

مترمربع
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 107.34 مترمربع-

احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم بسطح 107.34 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 2.63 مترمربع که -

جمعآ بسطح 7.89 مترمربع
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

الزم بذکراست درهنگام صدور پروانه سقف شیروانی داشته لذا سقف طبقه ششم بصورت -
.بام تهرانی بوده وراه پله به بام اجرا نشده وبصورت پله فلزي یکطرفه خواهد بود

..حالیه رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

========
===============

با توجه به درخواست اتوماسیونی مالک  درخصوص طبقه مازاد اعالم شده که براساس 
عملیات اجرائی و نقشه هاي معماري پیوست و احداث نیم طبقه انباري و سرایداري در 
ارتفاع 2.90متر که باعث افزایش ارتفاع و طبقه مازاد بصورت نیم طبقه در طبقه ششم  

گردیده  معترض بوده لذا  طی بازدید مجدد مشترك با مسئول محترم فنی و معاونت محترم 
شهرسازي منطقه و با توجه به نقشه هاي اصالحی ارائه شده در خصوص اختالف ارتفاع در 

هر طبقه و فضاي باالي قسمتی از پیلوت که بصورت نیم طبقه جهت انباري واحدههاي 
مسکونی و نیز سرایداري درنظر گرفته شده است لذا با کد 100 بصورت نیم طبقه در سیستم 
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..سرا ورود اطالعات شده است
ضمنا در راي کمیسیون ماده صد به دوطبقه مازاد اشاره گردیده که با توجه به مدارك ارائه 

شده و کف سازي و اجراي سقف کاذب پس از اتمام عملیات ساختمانی ارتفاع پیلوت به 2/40
:. متر کاهش خواهد یافت گزارش به شرح ذیل اصالح میگردد

سطح اشغال مجاز در زمان پروانه  بکسر راه پله و سایبان  49/98  درصد --- سطح اشغال -
اجرا شده با راه پله و بدون سایبان  63/05درصد
افزایش بنا در همکف به سطح  46.42 مترمربع-

افزایش ارتفاع قسمتی از پیلوت از 2.40 متر به 5.40متر (که با توجه به بازدید مشترك -
معاونت محترم منطقه و مدیر محترم شهرسازي منطقه و نقشه هاي اصالحی با اجراي کف 

سازي و سقف کاذب اصالح گردیده و درهنگام پایانکار الزامی میباشد.)
احداث نیم طبقه مازاد روي پیلوت بسطح 134.65مترمربع بصورت سرایداري و انباري و راه -

..پله آسانسور وراهرو
افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 65.96 مترمربع که جمعآ بسطح 263.84 -

مترمربع
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 154.96 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0.20 مترمربع که جمعآ -
بسطح  0/80 مترمربع

 کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه 5  بسطح  0/16 مترمربع-
 عرض  باقیمانده راه پله  میانگین  2.51 متر-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
الزم بذکراست درهنگام صدور پروانه سقف شیروانی داشته لذا سقف طبقه پنجم قسمتی -

..بصورت بام تهرانی و مابقی قسمتی شیروانی و روباز میباشد
..حالیه رعایت پارکینگ میگردد-

...مشمول نما ومنظر میگردد-
..ادامه راه پله و اسانسور به  بام اجرا نگردیده است-

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد...چک لیست کمیسیون کنترل شد.
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف 43.67 متر مربع و طبقات اول تا دوم هر یک به مساحت 
47.57  مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 

مساحت 2.16 مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 1.21مترمربع، ضمن نقض راي 
بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 

مبلغ  777,890,750(هفتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  نود هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 143.39  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/17 1/98/31794 تجدید 
نظر

کمربندي  
قلی 

پور(جنب 
پمپ بنزین 

صادقی)(زمی
  نهاي سپاه

1-2-10488-389-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/375مورخ 96/12/28 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 347.03 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 43.67 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 95.14 مترمربع (هر طبقه 47.57 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 2.42  -4

مترمربع (هر طبقه 1.21مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 22.05 مترمربع 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک، ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید به استناد تبصره 

2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 731,640,000(هفتصد و  سی و  یک میلیون و  ششصد و  چهل هزار 

) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 87.1  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 1/98/31800 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
خیام  بن 

بست  چمن

1-2-10066-59-1-0-0 26
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره  350  مورخ 
97/11/29 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  6 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 

کالً با زیر بناي  823.62 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و در 

حال سربندي و شروع آجرچینی می باشد و  برابر نقشه هاي معماري ارائه شده دااري 
: مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد

سطح اشغال مجازبا احتساب راه پله و به کسرسایبان 64.97% ----------سطح اشغال  -
%مورد استفاده با احتساب راه پله  78.12

اضافه بنا در همکف به سطح 13.89مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 45.48 مترمربع ( هر طبقه 15.16 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 4.99 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 22.74 مترمربع (هر طبقه 7.58 مترمربع )و عرض موجود راه 

. پله طبق نقشه یک متر است
کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به انتقال 4 باب انباري به همکف ، بسطح 43.46  -

 مترمربع
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
با توجه به افزایش عرض یک درب پارکینگی ، یک باب کسري پارکینگ تزاحمی /  -

. درآمدي دارد
.رعایت 6 باب پارکینگ تا این مرحله می گردد -
. رعایت عقب نشینی تا این مرحله می گردد -

*********************************************************

از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جزیمه از کمیسیون 
ماده صد می باشد و حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و درخواست  صدور گواهی 

عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص مابه التفاوت احداث بصورت پارکینگ سرپوشیده به مساحت 183 متر 

مربع  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 311,100,000(سیصد و  یازده 
میلیون و  یکصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 183  2
 

850000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/13 1/98/31824 بدوي سعدي پیچ  
سعدي 

مدیریت 
نوسازي 
 مدارس

1-2-10303-17-1-0-0 26
30

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص مابه التفاوت همزمانساز در قسمت اداري به مساحت 166.28 متر مربع  با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 64,849,200(شصت و  چهار میلیون و  
هشتصد و  چهل و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم 

مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام 
نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 166.28  3
 

130000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان فوق ساختمان اداري نوسازي مدارس استان داراي سابقه گزارش بشرح ذیل 
: می باشد

بمساحت کل عرصه 2676 مترمربع با زیربناي همکف بصورت اداري با زیربناي 975/96 
مترمربع و پارکینگ سرپوشیده بسطح 108 مترمربع و انبار بسطح 542/76 مترمربع و 

سرویس بهداشتی بسطح 67 مترمربع و طبقه اول بصورت اداري بسطح 975/96 مترمربع 
میباشد که با توجه به نقشه هاي معماري موجود در پرونده متقاضی  تغییراتی مشاهده نشده 
است.حالیه درخواست تائید اعیانات موجود به جهت درج در سند مالکیت را دارند.الزم بذکر 
است درخصوص احداث بناهاي موجود و براساس گزارش کارشناسی موجود در پرونده فنی 
مجوزي ارائه نگردید.پس از گزارش فوق داراي سابقه پرداخت عوارض با تایید واحد درآمد 

. می باشد
حالیه طبق نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت هاي 

: همزمانساز و احداثات جدید می باشد که بشرح ذیل است
 مابه التفاوت همزمانساز در قسمت اداري 166.28 مترمربع -

مابه التفاوت احداث  در پارکینگ سرپوشیده بسطح 183 مترمربع با قدمت سال 1389 -
ضمنا مساحت انبار طبق نقشه برداري ارائه شده 522.30 مترمربع می باشد . باستناد خط  -

پروژه 13- 97/02/30 بسطح 0.45 مترمربع در تعریض قرار دارد . مراتب با توجه به 
.درخواست اداره ثبت جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  راي به جریمه به مبلغ8,424,662,400(هشت میلیارد و  چهارصد و  

بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 859.93  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/10 1/98/31831 بدوي گلسار-  
بلوار استاد 

معین 
گالیل- خ 

الدن خ 156

1-1-10094-32-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 4 مورخ 1395/04/01
 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 9 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

1442/61 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري بوده و قبالv بابت 
اضافه بنا در همکف بمساحت 133/87 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 

.1395/12/10 و پرونده در واحد تخلفات میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 0/63 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 538 متر مربع (هر طبقه 134/5 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 243/01 (بمساحت 108/51 متر مربع بصورت عدم -3
رعایت عقب سازي)

توسعه بنا در زیرشیروانی بمیزان 48/14 متر مربع (بمساحت 26/38 متر مربع بصورت -4
توسعه انباري -بمساحت 21/76 متر مربع بصورت توسعه راه پله و راهرو)

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 33/81 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمیزان 26/38 متر مربع از آن در قسمت توسعه 

انباري در زیرشیروانی لحاظ گردیده است.(مابه التفاوت 7/43 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 5/29 متر مربع و در -5
طبقات اول تا چهارم بمساحت 11/76 متر مربع (هر طبقه 2/94 متر مربع) و طبقه پنجم 

بمساحت 5/67 متر مربع
(عرض موجود راه پله 1/10 متر)

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 5 واحد-6
%سطح اشغال مجاز 50% -سطح اشغال موجود 81/58

.کسري پارکینگ ندارند
با توجه به افزایش عرض درب هاي سواره رو یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند.(در 

زمان پروانه پارك حاشیه اي رعایت نگردیده و وضع موجود نیز تأمین نمیگردد.)
بمساحت 18/53 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی) ******
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 1.50برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ31,620,000(سی و  یک میلیون و 

 ششصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 6.8  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/31875 بدوي میدان  
جهاد-ك 
  گمنام 1

1-2-10444-171-1-0-0 26
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10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین برابر سند ارائه شده به سطح عرصه 91.90 
مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی فاقد مجوز به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

می باشد. از بابت احداث بنا در همکف به سطح 89.80 مترمربع و طبقه اول به سطح 89.80 
مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي مورخ 1389/08/23 می باشد و اجراي حکم نموده است. 
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 3.17 مترمربع-

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 3.17 مترمربع-
احداث بنا در طبقه دوم  به سطح 105.69 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12.72  -

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )(65.08 مترمربع در حد تراکم و 
27.89 مترمربع خارج تراکم )

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه سوم ) به سطح 105.69 مترمربع ( که از این  -
مقدار به سطح 12.72 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )

.رعایت پارکینگ گردیده است
الزم به توضیح است ملک فوق داراي سند به سطح 91.9 مترمربع می باشد و برابر نقشه 

برداري ارائه شده داراي مساحت 92.97 مترمربع می باشد و جهت تعیین میزان عقب نشینی 
.و تجاوز به شارع عام نیاز به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري می باشد
.برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/11/01 فاقد عقب نشینی می باشد

عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت به سطح 12.40 مترمربع ( حیاط خلوت کالً حذف گردیده 
است )

%سطح اشغال مجاز 70% ........................... مورد استفاده 100
.عرض کنسول احداثی 1 متر و ارتفاع آن 3 متر می باشد

الزم به توضیح است مازاد تراکم 25% در همکف  و طبقات 190.11مترمربع و داخل تراکم %25 
.همکف و طبقات کالً به سطح 194.49 مترمربع می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1398/05/19 مبنی بر پرداخت 
.جریمه بوده و اجراي حکم نموده است

*********************************************************
****************

حالیه طی آخرین بازدید به عمل آمده رعایت پارکینگ گردیده ، نرده راه پله به بام اجرا 
.شده و قسمتی از بام که به صورت تراس روباز بوده به حالت زیر شیروانی درآمده است

در خصوص احداث راه پله به بام به سطح 6.80 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از 
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.تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد می باشد واجراي حکم نموده است
*********************************************************

**********************************
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي همزمانساز نسبت به سوابق 

:به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1.07 مترمربع -

کاهش بنا در طبقه اول به سطح 1.07 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 1.40 مترمربع ( هر طبقه 0.7 مترمربع ) -

توسعه راه پله به بام به سطح 0.74 مترمربع -
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده  ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث 

آسانسور به مساحت 17.58مترمربع  ، و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 

به اخذ جریمه با ضریب یک .برابر ارزش معامالتی به مبلغ 59,068,800(پنجاه و  نه 
میلیون و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.58  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/17 1/98/31882 بدوي بلوار گیالن  
خ 179 20
 متري گاز

1-1-10437-29-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 326 مورخ 
87/05/24و پایانکار ساختمانی بشماره 87731مورخ 88/11/28 بصورت سه طبقه روي 

..پیلوت درسه واحد مسکونی  با زیر بناي کل 531.75 مترمربع میباشد
حالیه ساکنین ساختمان پس از پایانکار ساختمانی اقدام به احداث آسانسور در محوطه 

حیاط متصل به ساختمان خارج طول60% و افزایش بنا درهمکف وطبقات بشرح ذیل نموده 
:.اند

افزایش بنا درهمکف بصورت احداث آسانسور بسطح 4.12 مترمربع-1
افزایش بنا بصورت احداث سرویس بهداشتی درمحوطه حیاط بسطح 2.56مترمربع-2

افزایش بنا در طبقه اول بصورت باکس آسانسور بسطح 2.61مترمربع-3
افزایش بنا در طبقه دوم و سوم بصورت آسانسور هرکدام بسطح 4.12 مترمربع که جمعا -4

بسطح 8.24 مترمربع
 احداث اتاقک آسانسور بسطح 2.61مترمربع-5

.مراتب جهت ارسال به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات، تبدیل راه پله به بناي مفید و مازاد انباري با 
توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 

100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
555,802,000(پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  دو هزار )  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 90.59  2
 

700000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 1/98/31883 بدوي بیستون 
طالقانی  

احساندوس
ت-عادلی

1-2-10374-14-1-0-0 26
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در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 20,227,500(بیست میلیون و  

دویست و  بیست و  هفت هزار و  پانصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 13.05  0.5
 

3100000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به رد آن اظهارنظر 
می گردد.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 64 مورخ 1393/05/29 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 285.25 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 17.95 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 53.85 مترمربع ( هر طبقه 17.95 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.8 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.35 متر مربع ( هر طبقه 2.45 
متر مربع )

* ضمناً عرض راه پله باقیمانده 1.20 متر می باشد *
توسعه زیر شیروانی به سطح 7.42 مترمربع -

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.87   مترمربع  -
داراي مازاد تراکم و با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به 

.سطح 0.35 مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحدها از 2 به 3 واحد -

.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 13.05 متر مربع ( تبصره 7) -

 .به جاي دیوار حائل لبه سربندي با شیب برعکس به سمت داخل ملک اجرا شده است -
به سطح 23.33 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... مورد استفاده 67.21

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1398/09/02 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

**********************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

26
34

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم یکتا سادات حسینی  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات مجاز(هر طبقه)  به 

مساحت 47.02 مترمربع ، طبقه مازاد ( طبقه چهارم) بمساحت 180.79مترمربع ،  
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 0.77 مترمربع و 

در طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 2.35 مترمربع ، طبقه سوم بمساحت 7.44
مترمربع ، توسعه زیر شیروانی بمساحت 25.92 مترمربع وبناي مازاد بر تراکم بابت 

احداث انباري (بیش از5 مترمربع ) بمساحت 13 مترمربع ، با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 4,109,616,000(چهار میلیارد و  یکصد و  نه میلیون و  ششصد 

و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 407.7  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/31884 بدوي پشت  
بیمارستان 

گلسار 
خیابان 12 

  متري

1-1-10058-592-1-0-0 26
35

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/229  مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 649.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 47.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 141.06 مترمربع ( هر طبقه 47.02 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم) به کسر آسانسور به سطح 180.79 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.77 متر مربع و در طبقات اول و دوم هرکدام به سطح 2.35 مترمربع و طبقه سوم به 
سطح 7.44 متر مربع ( جمع طبقات به سطح 12.14 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده 1.10 متر می باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 25.92 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 13  *
*مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد. ( که در توسعه بناي زیر شیروانی لحاظ گردیده است )
اطاقک تاسیسات در زیرشیروانی به سطح 6.8 مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد. ( که  **

**در توسعه بناي زیر شیروانی لحاظ گردیده است )
.کاهش تعداد واحدها از 4 به 3 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است

.ضمناً طبقات 3 و 4  به صورت دوبلکس ( یک واحد ) استفاده می گردد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نگردیده است

%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 78.32
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

26
35

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده پیرو راي شماره 27316 مورخ 1397.12.04با 
اعمال همان ضریب قبلی (ضریب 0.5) با عنایت به  نامه شماره 58145 مورخ 

98.04.12 شهرداري منطقه ، متراژ تخلف به 29.97 مترمربع اصالح و جریمه  بملغ 
50,349,600(پنجاه میلیون و  سیصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال  صادر 

میگردد .

جریمه 29.97  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 1/98/31900 بدوي بلوار رجائی  
پشت 

مدرسه امام 
جعفر صادق 
کوچه 47- 
بن بست ش 

ستوده

1-2-10100-75-1-0-0 26
36

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 159مورخ 
96/10/21 واصالح پروانه  بشماره 324480 مورخ 96/11/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 

..4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 798.25 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه داراي افزایش بنا 

:.کمتر از حد 5% زیربناي زیربناي پروانه به شرح ذیل میباشد
کاهش بنا در همکف به سطح 3/21 مترمربع-1

کاهش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 0/04مترمربع که جمعآ بسطح 0/12 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 29.31مترمربع  که ازاینمقدار بسطح 21.32 مترمربع -3

.تبدیل شیروانی به تراس روباز میباشد
افزایش در زیرشیروانی بسطح 0/66مترمربع-3

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام  صدور پروانه ساختمانی نداشته است-4
..رعایت پارکینگ میگردد-7

...مشمول نما ومنظر میگردد-8
...حالیه مالک  درخواست صدور عدم خالفی را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

الزم بذکراست  درخصوص تبدیل شیروانی به بام تهرانی (تراس روباز) بسطح 21.32 =====
مترمربع طی بازدید مجدد و داراي گزارش اصالحی بوده لیکن مالک اشتباهآ درتکمیل 

مدارك پرونده جهت ارسال به کمیسیون ماده صد گزارش قبلی را درپرونده ضمیمیه گردیده 
===.است .. حالیه فرم تحلیل وگزارش کارشماسی اصالحی به پیوست ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 90,907,200(نود میلیون و  نهصد و  هفت هزار و  دویست) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.18  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1398/07/29 1/98/31901 بدوي خ سعدي  
کوي 

فالحتی 
کوچه 

هجدهم 
زمینهاي 
  آزادگان

1-2-10346-31-1-0-0 26
37

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  به شماره 
381 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل 544.89 مترمربع در 4.5 طبقه صادر گردیده است . 
داراي عدم خالف به شماره 188652 مورخ 94/11/04 در مرحله سفت کاري بدون اضافه بنا 

می باشد.ضمناً در خصوص نماي اصلی داراي تعهد نامه می باشد. حالیه عملیات ساختمانی به 
: اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 1.69 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 6.76 مترمربع (هرطبقه 1.69 مترمربع ) -

اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 4.35 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم بسطح 4.40 مترمربع  -
 بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.62 مترمربع و در  -
 طبقات بسطح 3.36 مترمربع

 . نماي جانبی حد غرب در همکف انجام نشده است -
.  الزم به توضیح است که اضافه بناهاي مذکور کمتر از 5 درصد زیربناي کل می باشد

مراتب با توجه به درخواست پایانکار ، جهت بروزرسانی گزارش  و  صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تبدیل راه پله به فضاي مفید در همکف و طبقات با ضریب سه  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 114,105,600(یکصد و  چهارده میلیون و  یکصد و  پنج هزار 
و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.32  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1398/08/08 1/98/31902 تجدید 
نظر

گلسار-  
خ130 پشت 

کاکتوس 
کوچه 

توحید 11

1-1-10433-6-1-0-0 26
38

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 237مورخ 94/12/04
 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 10 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1370.40 مترمربع می 
باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و عدم رعایت 

عقب سازي در طبقه 5 اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي اسکلت و سربندي و 
آجرچینی داراي سوابق بگزارش تخلف بوده و با توجه به صورتجلسه مورخ 95/12/21 

محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و پس از آن گواهی عدم خالف بشماره 279538 
 . 96/11/19 با زیربناي 1983.84 مترمربع اخذ نموده اند

مجددا در مرحله اتمام عملیات ساختمانی و بهره برداري داراي سابقه گزارش مغایرت نسبت 
به عدم خلف صادره بوده که داراي راي جریمه و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می 

 باشد
******************************************************

مجددا با توجه به بازدید بعمل آمده و مغایرت موجود طبق نقشه ، بدون مجوز و با اسکلت 
فلزي اقدام به احداث یک اتاق و سرویس بهداشتی (بسطح 20.65 مترمربع )و تراس روباز 
(بسطح 19.66 مترمربع ) در مجموع بسطح 40.31 مترمربع ، بصورت یک طبقه مازاد نموده 

. اند که راه دسترسی آن از تراس طبقه 6 و منضم به واحد مذکور است
. پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد

ضمنا گزارش تکمیلی بعد از ارائه نقشه هاي تفکیکی ممهور به مهر نظام مهندسی مقدور 
.خواهد بود . مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

26
38

با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان، 

متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 1,606,800(یک میلیون و  ششصد و  شش هزار و  
هشتصد)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 3.09  4
 

130000  , 1373 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/31912 بدوي پیچ سعدي  
 نبش ك 

ستار

1-1-10317-169-1-2-0 26
39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت یکباب مغازه بمساحت 
14/92 متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) داراي بالمانع تفکیک بشماره 9322 مورخ 

1366/02/09 
که پس از آن مجوز احداث بالکن (بشماره 1/33/2118 مورخ 1373/02/20 ) بمساحت 7 متر 

.مربع از شهرداري دریافت نموده اند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بالکن بمساحت 3/09 متر 

.مربع نموده اند
.مراتب با توجه به درخواست پایانکار بحضور تقدیم میگردد

26
39

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر بابت احداث بدون مجوز یک باب مغازه به مساحت 40.66 مترمربع، بارانداز 

( جهت تامین پارکینگ ) به مساحت 24.8 مترمربع، دفتر کار به مساحت 17.65 
مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 3.21 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و 

مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و 

راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، 
راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري، یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 471,402,001(چهارصد و  هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  

دو هزار و  یک) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 86.32  0
 

1800000  , 1395
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز 1398/08/26 1/98/31913 تجدید 
نظر

روبروي  
پمپ بنزین 
فرزانه کوي 

کشاورز 
ولیعصر

1-1-10291-886-1-0-0 26
40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه خط عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 177 مترمربع و طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت 175/62 متر مربع مشتمل 

بر یکباب مغازه بمساحت 40/66 مترمربع - بارانداز متصل به مغازه بمساحت 24/80 متر 
مربع(جهت تأمین پارکینگ) و دفتر کار بمساحت 17/65 متر مربع همچنین سرویس 

بهداشتی بمساحت 3/21 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی مجموعاv با فعالیت صافکاري و 
 * 4 vنقاشی (تعمیرگاه پایتخت) و بدون مجوز احداث گردیده و داراي تابلو به ابعاد حدودا

.1/20 متر میباشند
توضیح اینکه قدمت مغازه مذکور سال 1395 و باقی اعیانات سال 1396 همچنین محوطه 

 بمساحت 89/30 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق اظهار نظر واحد نقشه 

قرار داشته و فاقد طراحی معبر  TS223 برداري ملک مذکور فاقد سند رسمی و در پهنه
.میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

26
40

با توجه به محتویات پرونده و نامه شهرداري به شماره ش ر-11804-98/01/31 مبنی 
بر اصالح راي بدوي و با عنایت به اینکه مبلغ جریمه در راي بدوي سهوآً صفر درج 

گردیده، بدینوسیله ضمن حفظ مفاد راي بدوي، راي به اخذ جریمه به مبلغ 
609,624,000(ششصد و  نه میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار )  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید. تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی 
ممنوع است.

جریمه 65.55  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/07/07 1/98/31925 اصالح
ي 

بدوي

گلسار خ    
124 چوالب

1-1-10390-82-1-0-0 26
41

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 25مورخ 
96/05/05به صورت  دوطبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی  و پروانه مرحله دوم بشماره 

..314251 مورخ 96/12/12 با زیربانی 307.83 مترمربع در یک واحد مسکونی میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 7.31مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  20.53مترمربع که جمعآ بسطح  41.06مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح(2.55+7.53)مترمربع -

که جمعآ بسطح 10.08مترمربع
 عدم اجراي ادامه راه پله به بام بسطح 14.25مترمربع-

بمقدار 7.10 مترمربع مازاد سطح انباري (بیش از ضوابط سطح  5مترمربع)-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

26
41

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 1,184,400,000

(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد هزار )   ریال در حق 
شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 117.5  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/07/13 1/98/31929 بدوي گلسار بلوار  
سمیه  
خ132 
انتهاي 

 توحید8

1-1-10471-6-1-0-0 26
42

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 789,062,400(هفتصد و  هشتاد و  نه میلیون و  شصت و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 78.28  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/286 مورخ 1397/09/20 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 440.44 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 51.27 مترمربع ( هر طبقه 17.09 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 117.5 مترمربع ( که از این مقدار به سطح  -

17.20 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 1.90 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.70 متر مربع ( هر طبقه 1.90 

متر مربع )
توسعه زیرشیروانی به سطح 2.32 مترمربع -

الزم به توضیح است طبقه سوم و چهارم به صورت دوبلکس و در یک واحد می باشد که با -
.توجه به ضوابط پارکینگ دوبل ، رعایت پارکینگ گردیده است

.با توجه به افزایش درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي می باشد -
به سطح 13.84 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 12.3 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

26
42

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مهرداد جیرانزاده  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 73.39 مترمربع،  

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در زیرزمین به مساحت 10.71 مترمربع و 
در همکف به مساحت 10.55 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 

که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

954,072,000(نهصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 94.65  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/31935 بدوي گلسار  
 انتهاي 98

1-1-10039-416-1-0-0 26
43

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/95 مورخ 1397/05/21 
بصورت ساختمان 8 طبقه بر روي پیلوت در 16 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین ، بانضمام 

انباري در زیرشیروانی با زیربناي 7710/53 متر مربع  با توجه به رأي کمیسیون ماده 5 طبق 
بند 7 صورتجلسه مورخ 1395/12/14 صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي 

.سقف دوم میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 73/39 متر مربع -1
همکف فاقد اضافه بنا

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 10/71 متر مربع و در -2
همکف 10/55 متر مربع

.توضیح اینکه اضافه بناي موجود تا این مرحله کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
همچنین درخصوص وضعیت کسري پارکینگ پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد واحد 

.ها متعاقباv اظهارنظر میگردد
%سطح اشغال مجاز در زیرزمین 50% -سطح اشغال موجود 54/18
%سطح اشغال مجاز در همکف 50% -سطح اشغال موجود 49/12

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

26
43

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 990,600(نهصد و  نود هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 82.55  0.1
 

120000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/20 1/98/31938 تجدید 
نظر

فاز دوم 
معلم- 
کوچه 

طالقانی - 
اولین کوچه 
 سمت چپ

1-2-10338-21-1-0-0 26
44

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده  بصورت یک باب خانه ویالئی غیر مجاز به مساحت اعیان 82.55 
.مترمربع که در عرصه نسقی به مساحت 126.50 مترمربع احداث گردیده است

.با توجه به فیش برق ارائه شده سال وقوع تخلف 1373 می باشد
براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

.به استناد خط پروژه 13 مورخ 1397/07/15 به مساحت 7.47 مترمربع در تعریض می باشد
.اعیان داخل تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

26
44

با توجه به محتویات پرونده و حجم باالي تخلفات،دارا بودن شاکی،سطح اشغال تقریبا 
80 درصدي ، لذا،راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که 

موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي با اصالح متراژ 
بنا بر  گزارش جدید عینا تایید میگردد.

جریمه 404.47 960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 1/98/31942 تجدید 
نظر

گلسار 
-خیابان 

192-کوچه 
10-نیلوفر5

1-1-10296-67-1-0-0 26
45

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/303 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.669/71 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد آجرچینی میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 39/73 متر مربع-1
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 9/25 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -2

مربع در همکف
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 136/62 متر مربع (هر طبقه 45/54 متر مربع)-3

 احداث طبقه چهارم بمساحت 196/50 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 18/85 متر مربع-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/47 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -6
مربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/86 متر مربع و طبقات -7
3.2.1 بمساحت 17/04 متر مربع (هر طبقه 5/68 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-8

.کسري پارکینگ ندارند
همچنین بمساحت 51/25 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز 

.اجرا نگردیده است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري مبنی بر نقض و لزوم 
رسیدگی مجدد به لحاظ متراژ تخلف، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري اخذ 

گردیده که طی نظریه شماره 100383 مورخ 98/10/29 متراژ تخلف درخصوص اضافه 
بنا را به میزان 75.05 مترمربع اعالم نموده است لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد 

قانون شهرداري ها راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
75.05 مترمربع به مبلغ 504,336,000(پانصد و  چهار میلیون و  سیصد و  سی و  شش 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 98.74  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 1/98/31954 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیلمان  
زمین هاي 
  امام علی

1-1-10280-475-1-0-0 26
46

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 67 مورخ 1396/06/27به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 598.06 مترمربع  و پروانه مرحله دوم به شماره 318183 مورخ 1396/11/14 

در مرحله اتمام فونداسیون به صورت اضافه بنا در همکف به سطح 13.92 مترمریع صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه 

:هاي معماري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 4.91 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 60.36 مترمربع ( هر طبقه 20.12 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 7.16 مترمربع و طبقات اول  -

تا سوم جمعاً به سطح 26.31 مترمربع  ( هر طبقه به سطح 8.77 مترمربع )
.زیر شیروانی به سطح 4.14 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
40,273,000(چهل میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار ) ریال در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 47.38  1
 

850000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 1/98/31958 بدوي فخب جاده  
پیربازار 
کوچه 21

1-1-10647-97-1-0-0 26
47

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 21,250,000(بیست و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه 
هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

850000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت 98.21 مترمربع می باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده 

مساحت عرصه 98.51 مترمربع و مساحت اعیان 47.38 مترمربع (کال در حد تراکم) و با 
قدمت سال 87 بوده که از بابت اعیان بالمانعی ارائه نگردید.در خصوص تعیین میزان عقب 

***نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/10/12 به سطح 7.5 مترمربع در تعریض معابر 3 و 

.10 متري و پخ دوگذر واقع گردیده است
.یک واحد کسري پارکینگ دارد

مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی به 
.حضورتان تقدیم می گردد

26
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم سائره گلبرگ  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول ( هریک) به مساحت 1.18 

مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.74مترمربع،حذف زیرشیروانی و 
تبدیل آن به یک طبقه مازاد بمساحت 28.76 مترمربع ،  کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 0.22 مترمربع ، توسعه راه پله به بام بمساحت 
1.33 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف با توجه به گواهی استحکام بنا ارائه شده بشماره ش 

ر- 256618 مورخ 1397.12.28 (ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز) به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 203,902,500(دویست و  سه میلیون و  نهصد و  دو هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 43.85  1.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/08/21 1/98/31962 بدوي قلی پور  
کوي 

طالقانی 
فرعی سوم

1-2-10355-18-1-0-0 26
48

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/4 مورخ 1397/03/31 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 329.79 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 1.18 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.18 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 10.74 مترمربع -

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد ( طبقه سوم )به سطح 28.76 مترمربع  -
 به صورت دوبلکس واحد طبقه دوم

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.22 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.44 متر مربع ( هر طبقه 0.22 

متر مربع )
توسعه راه پله به بام به سطح 1.33 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز وفضاي سبز رعایت شده رعایت شده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

26
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سایه بان به مساحت 0.44 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن 
به بناي مفید 4.96 مترمربع، که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 186,596,800(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  نود و  

شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً با توجه به گزارش شهرداري 
و با عنایت به ابقاء سایه بان موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می باشد.

جریمه 30.4  2
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/31964 بدوي پستک - 
بعد از کانال 

- کوچه  
میرزاده

1-1-10555-59-1-0-0 26
49

در خصوص حذف انباري و موتورخانه در یپزیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد 
به مساحت 64.02 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 496,155,000(چهارصد و  نود و  
شش میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 64.02  2.5
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/247مورخ 1397/08/23 بصورت 2  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 

انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 338.35 مترمربع صادر شده که حالیه با 
:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات و به شرح زیر می باشد

. احداث سایبان در قسمتی از دومتر حیاط خلوت حد شرقی  به مساحت 0.44 مترمربع -1
. کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.78 مترمربع-2

. کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه اول  به مساحت 1.09 مترمربع-3
. کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه دوم  به مساحت 1.09 مترمربع-4

حذف انباري و موتورخانه در زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد به مساحت -5
. 64.02 مترمربع

در صورت تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد ولیکن در صورت عدم تایید سایبان یک 
.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

.عرض مفید پله 1.10 متر می باشد
.سطح اشغال مجاز و موجود 70 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

26
49

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید و مازاد انباري با 
توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 

مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 740,275,200(هفتصد و  چهل میلیون و  دویست و  هفتاد و  

پنج هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 110.16  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/07/21 1/98/31965 بدوي طالقانی 
شهید 
عابدي  
کوچه 
سیزده

1-2-10105-8-1-0-0 26
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/229 مورخ  97/8/1 با زیر بناي کل  671.3 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه  اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 20.27 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ بسطح 8.20 متر مربع). سطح اشغال مجاز( بدون راه پله) 50 درصد که سطح اشغال 
.استفاده شده ( بدون راه پله) 60 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 81.08 مترمربع ( هر  -2
طبقه 20.27 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 1.03 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 

.6.68 مترمربع ( هر طبقه 1.67 متر مربع ) که عرض باقیمانده پله 1.10 متر می باشد
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع یسطح مازاد 1.1 متر مربع -4

رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -5
ضمناً مساحت زیر شیروانی بسطح 5.94 متر مربع کاهش یافته است. رعایت پارکینگ می 

.گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.*** جهت بروز رسانی ***

26
50

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث 
بالکن تجاري به مساحت 48.37  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 599,788,000(پانصد و  نود و  نه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 48.37  4
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/28 1/98/31966 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
   بهشتی

1-1-10275-50-1-0-0 26
51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/28 1/98/31966 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 

چهارراه به

1-1-10275-50-1-0-0 26
51

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/148 مورخ 1397/06/15 به صورت یک باب مغازه به سطح 
49.76 مترمربع با پوشش 100% صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

کاهش مغازه به سطح 1.39 مترمربع -
احداث بالکن سراسري به سطح 48.37 مترمربع -

داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک واحد کسري  -
.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

%سطح اشغال مجاز پروانه  100% ...................... مورد استفاده 95.12
.ضمناً چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات به اتمام رسیده است )

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,281,144,000

(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار )  
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 157.71  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 1/98/31970 بدوي بلوار شهید  
قلی پور ك 
سوم  نبش 

 فرعی 2

1-2-10488-31-1-0-0 26
52

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده داراي پروانه مسکونی به شماره 311 مورخ 94/12/27 به صورت 4
طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 495.25 
مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده تا این مرحله به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 28.03 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و سطح  -1

.اشغال مورد استفاده حدود 78 درصد می باشد
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح مازاد 7.27 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  112.92مترمربع ( هر طبقه 28.23  -3
مترمربع )

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 8.42 متر مربع -4
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 1.07مترمربع -5

 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -6
***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

26
52

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، و تائید اصول سه گانه 
توسط کارشناس رسمی دادگستري به شماره 145422ضمن نقض راي بدوي ، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی براي 
احداث خانه ویالیی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 40,000,000(چهل میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100  0.5
 

800000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز 1398/07/30 1/98/31972 تجدید 
نظر

خیابان 
شهید 

نوروزي-  
کوچه 

هشتم - 
کوچه شهید 

قنبري

1-1-10654-30-1-0-0 26
53

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه و محوطه 
به مساحت 175.55 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه قدیمی به مساحت 
.اعیان 101.85 مترمربع با قدمت سال 1358 ( طبق فیش کنتور ) در محل موجود می باشد

.مساحت عرصه طبق نقشه برداري ارائه شده 135.07 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است که ملک مذکور داراي نامه به شماره 1/33/78716 مورخ 1388/01/1/8 با 
مساحت اعیان 70 مترمربع می باشد که در متن بالمانع ، ملک فوق خارج از محدوده شهري 

.واقع گردیده است
ملک مذکر با مساحت 100 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 

.1/97/26454 مورخ 1397/08/07 و مبنی بر حکم تخریب بنا می باشد
.حدود اربعه وضعیت موجود با سند مالکیت ، 90 درجه اختالف زاویه دارد

حد غرب طبق سند مالیت ( حد جنوب وضعیت موجود) به نهر عمومی منتهی می گردد که 
.در وضعیت موجود نهر موجود نمی باشد و به جاي آن کوچه می باشد

با توجه به نامه شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن به شماره   24/98/904/9062  مورخ 
1398/04/19 در حدود اربعه ملک تعرفه شده کوچه ، نهر و یا زهکش داراي فعالیت آبیاري 

.که مستلزم تعیین حریم باشد وجود ندارد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 1398/04/31 به مساحت 18.17 مترمربع از وضعیت موجود حد 
شمال در تعریض کوچه 6 متري اصالحی و به مساحت 18.20 مترمربع از وضعیت موجود حد 

.جنوب در تعریض کوچه 10 متري اصالحی می باشد
.به مساحت 81.04 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 20.81 مترمربع خارج تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

26
53

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي سید رحمت مظفري 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 42.46 مترمربع و 
0.59 مترمربع عدم رعایت مساحت مجاز انباري، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر 

طبقه به مساحت 42.46مترمربع،  واحداث طبقه مازاد بمساحت 127.54 (16.08 
مترمربع بصورت تراس روباز اختصاصی) با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,999,289,600(دو میلیارد و  نهصد و  نود و  نه میلیون و  دویست و  هشتاد و  
نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 297.97  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 1/98/31978 بدوي گلسار  
خ125 

ولیعصر- ك 
چهارم

1-1-10117-15-1-0-0 26
54

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/193مورخ 
1396/12/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 608.10  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست  و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 42.46مترمربع -

بسطح 0.59 مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در  -
 . همکف دارد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  127.38مترمربع ( هر طبقه 42.46 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 127.54مترمربع که از این مقدار بسطح 16.08  -
. مترمربع  بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد

کاهش سطح زیرشیروانی با توجه به کاهش تعداد انباري به یک باب بسطح 21.82 مترمربع -
 

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 4 به 5 واحد  که با توجه به جانمایی رعایت پارکینگ  -
. می گردد

. رعایت حداقل دسترسی مناسب (0.50 متر) به انباري ها برابر ضوابط می گردد -
 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت 
آقاي حسین علیدوست  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و 

طبقه اول (هریک) به مساحت 8.02 مترمربع،  ضمن  نقض راي بدوي و با اصالح 
متراژتخلف  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,624,000(نه میلیون و  ششصد و  بیست و  
چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.04  0.5
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 1/98/31980 تجدید 
نظر

فخب خ 
شهید 

نوروزي 
کوچه پنجم

1-1-10639-19-1-0-0 26
55

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده بصورت یکباب ساختمان یک طبقه بر روي همکف نسقی داراي 
پروانه روستائی بشماره 480 مورخ 1388/06/25 با زیربناي 209.90 متر مربع در یک واحد 

مسکونی می باشد داراي گواهی عدم خالف بشماره 2739 مورخ 1391/09/08 میباشد 
تاکنون پایانکار دریافت ننمودند  عملیات ساختمانی در حد نازك  کاري برابر نقشه برداري 
ارا ئه شده مجموع زیربناي احداثی 216.65 متر مربع در یک واحد مسکو نی  می باشد که 
همکف بصورت پیلوت با زیربناي  112.97 متر مربع که از این مقدار 9.29 متر مربع بصورت 

احداث دو باب انباري در حیاط و همچنین زیربناي طبقه اول 103.65 متر مربع می باشد  لذا 
 داراي اضافه بناي همزمان ساز نسبت به پروانه صادره بشرح ذیل میباشد

 اضافه بناي همزمان ساز در همکف بسطح 8.02 متر مربع -1
 اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول بسطح 8.02 متر مربع -2

 G113 رعایت پارکینگ میگردد الزم به توضییح است برابر طرح تفصیلی جدید کاربري ملک
(پارکهاي عمومی فضاي سبز ) می باشددر خصوص اصالت پروانه نیاز به استعالم از مرجع 

صدور می باشد  جهت تعیین  میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر 
روي آن می باشد مراتب جهت  دستور  بعدي تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1398/02/03 ملک فوق فاقد عقب نشینی است *****
 مراتب جهت  دستور  بعدي تقدیم می گردد الزم به توضییح است پرونده فنی دهیاري تحو 

 یل شهرداري شد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض   نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش 
بنا در همکف بمساحت 61.74 مترمربع  و در طبقه اول  به مساحت 59.17 مترمربع ، 
ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  1,218,772,800(یک میلیارد و  دویست و  هجده میلیون و  

هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 120.91  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/31988 تجدید 
نظر

بلوار 
 شمسی پور

1-2-10101-106-1-0-0 26
56

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سفت کاري و شروع 
نازك کاري  که داراي پروانه ساختمانی  تجاري- مسکونی به شماره 1/97/548 مورخ 

1397/12/29 و بصورت  4  طبقه بر روي  دو باب مغازه بالکن دار به انضمام زیرشیروانی( 
انباري) در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 944.71 مترمربع صادر شده که از بابت 

تخلفات صورت گرفته در طبقه همکف و اول طی گزارش شماره 353974 مورخ 
1398/05/05 و به مساحت 120.91 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه 

.می باشد
: حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی داراي تخلفات جدید و به شرح زیر می باشد
توسعه  بناي تجاري در همکف به مساحت 5.46 مترمربع و تبدیل دو واحد به یک واحد -1

.تجاري
توسعه بناي تجاري در طبقه اول و نیم طبقه به مساحت 125.55مترمربع . و تبدیل دو -2

 واحد بالکن تجاري به یک واحد بالکن تجاري
اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 74.79 مترمربع و تبدیل یک واحد مسکونی به دو -3

.واحد مسکونی
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 74.79 مترمربع و تبدیل یک واحد مسکونی به دو  -4

.واحد مسکونی
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 74.79 مترمربع و تبدیل یک واحد مسکونی به دو -5

.واحد مسکونی
افزایش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت 17.57 مترمربع . -6

.که مساحت انبار باالي 5 متر مربع ، 4.42 متر مربع می باشد
تعداد واحد هاي مسکونی از  4 واحد به 6 واحد افزایش یافته است و با توجه به افزایش 
مساحت تجاري  و با توجه به تامین6 باب پارکینگ مسکونی و دو باب کسري پارکینگ 

.تجاري در زمان صدور پروانه حالیه  4 واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.78 درصد و سطح اشغال مجاز 65.78 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 92.41 درصد می باشد
اضافه بناي دقیق در صورت ارائه نقشه برداري وضعیت موجود ، متعاقبا قابل بررسی می 

.باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

26
56

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,409,268,000(یک میلیارد و  چهارصد و  نه میلیون و  
دویست و  شصت و  هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 167.77  2.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/07/15 1/98/31990 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
خ192 سوم 

حافظ

1-1-10530-4-1-0-0 26
57

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 5,997,700,800(پنج میلیارد و  نهصد و  نود و  هفت میلیون و 

 هفتصد هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 595.01  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 522 مورخ 1394/12/27 و 
تمدید پروانه تا تاریخ 1396/12/27بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه 
زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 1166/12 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 45/96 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 238/80 متر مربع (هر طبقه 59/70 متر مربع)-2

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 71/47 متر مربع (از این مقدار بمساحت 11/77 متر -3
مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي )

احداث طبقه ششم بمساحت 238/78 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 25/41 متر مربع-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 167/77 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 6 واحد-7
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه بمساحت 130/46 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند همچنین فضاي 
.سبز تاکنون اجرا نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک، ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید به استناد تبصره 

2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 695,251,200(ششصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  پنجاه و  

یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 103.46  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/07/13 1/98/31995 تجدید 
نظر

میدان 
سرگل 

-کوچه 26

1-2-10281-9-1-0-0 26
58

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/189 مورخ  96/12/02 با زیر بناي کل  489.35 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
:کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 14.75 مترمربع -1
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 60.54 مترمربع ( هر  -2

طبقه 20.18 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 6.45 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 
21.72 مربع ( هر طبقه 7.24 متر مربع )

کاهش زیر شیروانی بسطح 3.75 متر مربع -4
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -5

با توجه به افزایش عرض درب سواره رو داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي می  -6
.باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات ساختمانی به پایان رسیده است 
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
1,083,801,600(یک میلیارد و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  

ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 107.52  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 1/98/32000 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 
انتهاي 

 بوستان 2

1-1-10481-11-1-0-0 26
59

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 263 مورخ 
1395/12/28و تمدید پروانه 343395  مورخ  1397/12/28بصورت 3.5 طبقه بانضمام 

انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 430.75 متر مربع در سه   واحد مسکونی صادر شده   
عملیا ت ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه چهارم  است  برابرپالن معماري ارائه شده تا 

 این مرحله  داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 26.88متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول و دوم و سوم  بسطح حدود  80.64  متر مربع (هر طبقه 26.88  -2
متر مربع )

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 121.73 متر مربع -3
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد افزایش یافته است برابرضوابط و نقشه هاي زمان  -4

صدور پروانه یک درب چهارمتري و پارك حاشیه اي داشتند که وضع موجود  درب پارکینگ 
و درب نفر رو  اجرا نشده است برابر پالن معماري ارائه شده  یک درب پارکینگ 3 متري و 

یک درب نفر رو 1.10 متر  جهت ملک فوق در نظر گرفته شده که پارك حاشیه اي نیز تامین 
می گردد برابر پالن ارائه شده کسري پارکینگ ندارد الزم به توضییح است  تائید نهایی پس 
از کف سازي و  اجراي درب پارکینگ و وضعیت تردد خودرو در زمان پایانکار قابل بررسی 

 مجدد خواهد بود
هر گونه تغییرات و مغایرت در زیربنا پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام 

مهندسی متعاقبآ گزارش خواهد شد (سطح اشغال مجازبا احتساب  راه پله  66.96% سطح 
اشغال اجرائی 85.94%  سابقه در کمیسیون ندارد کاربري عرصه مسکونی  ) درخواست 

.گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
بابت اضافه بنا برخالف مدلول پروانه در حد طبقات مجاز داراي راي بدوي  ********
کمیسیون ماده صد بشماره 1/98/31343 مورخ 1398/06/13 و همچنین راي کمیسیون 

تجدید نظر ماده صد به شماره 1/98/32000 مورخ 1398/08/21 مبنی بر جریمه و بابت طبقه 
مازاد داراي راي تخریب می باشد که برابر تصاویر پیوست مالک راسآ اقدام به تخریب سه 

ستون  جلوئی نمو ده و در حال سربندي   می باشد برابر پروانه صادره انباریها ي زیرشیروانی 
در و سط ملک بودند و شیب سربندي دو طرفه بود که مالک در نظر دارد انباریها را کنار 
باکس پله اجرا نماید و سربندي باکس پله با یک شیب   وسربندي جلوي ملک با اختالف 

 سطح و شیب جداگانه اجرا گردد

26
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه به ملغ 664,176,000(ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال عیناً تایید می گردد .

جریمه 101.65  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/07/14 1/98/32002 تجدید 
نظر

رجائی   
وحدت

1-2-10119-21-1-0-0 26
60

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/290 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.881/48 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 92/85 متر مربع (هر طبقه 18/57 متر -1
مربع)

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 12/75 متر مربع-2
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/94 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3

مربع در زیرشیروانی
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/02 متر مربع و طبقات -4

3/84 متر مربع (هر طبقه 0/96 متر مربع)
(عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال موجود (به کسر راه پله و آسانسور) 62/47 % -سطح اشغال مجاز 55

توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده ولی در 
.نقشه ها جانمایی گردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، راي 
بدوي با تقلیل جریمه نقدي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 

1,321,824,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  بیست و  
چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 196.7  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 1/98/32004 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-6-1-0-0 26
61
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/362 مورخ 1397/12/06 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1047.95 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي اسکلت و میلگردهاي ستون طبقه چهارم بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي 

:معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 38.22 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا جهارم جمعاً به سطح 158.48 مترمربع ( هر طبقه  39.62  -
مترمربع )

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 55.9 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و حد نصاب فضاي سبز با 

.توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نگردیده است
%سطح اشغال مجاز 60% ...................... مورد استفاده 72.54

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

26
61

در خصوص اعتراض آقاي فرهنگ شهریاري نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 

51.11 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ  2,146,620,000(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  شش میلیون و  

ششصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 255.55  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/32005 تجدید 
نظر

سعدي  
کوچه 

پورنقاشیان 
فرعی اول 
  سمت چپ

1-2-10318-200-1-0-0 26
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/348 مورخ 1397/11/27 به صورت 4.5 طبقه در 8  واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 966.71 مترمربع صادر گردیده است. در حد اسکلت و ستون طبقه 
چهارم بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات ساختمانی 

:به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 51.11 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 204.44 مترمربع ( هر طبقه 51.11 مترمربع  -
(

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت پرداخت عوارض درآمدي می باشد -
تبدیل 8 واحد به 7 واحد -

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز همکف 60% ........................... مورد استفاده 76.87

عملیات ساختمانی  در حد نازك کاري بوده و به استناد آخرین نقشه برداري اصالحی ارائه 
:شده داراي مغایرتهاي همزمانساز نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 1.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 5.4 مترمربع ( هر طبقه 1.35 مترمربع ) -

.زیرشیروانی به سطح 32.27 مترمربع کاهش یافته است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

26
62

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.50 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/13 1/98/32009 تجدید 
نظر

بلوار رجائی  
- بن بست 

 اول

1-2-10383-335-1-0-0 26
63

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ناشی از توسعه زیر شیروانی ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 337,142,400(سیصد و  سی و  هفت میلیون و  
یکصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.17  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه  شده بصورت یکباب ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي  اصالح 
پروانه ساختمانی به شماره  69 مورخ  93/6/4  و بصورت 3 طبقه بر روي زیرشیروانی ( 

انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 433.82 مترمربع صادر شده است  و متعاقب 
.آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم می باشد.تا این مرحله خالفی مشاهده نشده است

.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي به شرح زیر می باشد
. احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به مساحت 50.17 مترمربع -1

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی نعلق می گیرد -2
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

26
63

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,651,003,200(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و 
 سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 163.79  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/07/13 1/98/32011 تجدید 
نظر

گلسار ، 
بلوار 

اصفهان ، 
کوچه 

خورشید، 
پالك 59

1-1-10166-46-1-0-0 26
64

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

1,164,744,000(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  
چهار هزار )   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 115.55  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی بشماره 59 مورخ 96/06/20 
و عدم خالفی (پروانه مرحله دوم) به شماره 322937 مورخ1396/12/28 به صورت  پنج 
طبقه با زیر شیروانی روي پیلوت در  واحد مسکونی  با زیر بناي کل  1199.57مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در حدسفت کاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 1.23مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح (29.15+27.25+30.45+28.32) مترمربع که -
جمعآ بسطح  115.17مترمربع

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 115.55 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 8.42مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-5هرکدام بسطح 6.35 متنرمربع که -
جمعآ بسطح 31.75 مترمربع

 کاهش زیرشیروانی  بسطح 17.33مترمربع-
افزایش سطح انباري (بیش از 5مترمربع) بمقدار 3.37 مترمربع-

 ادامه راه پله به بام بسطح  3.85مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
...مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

..عملیات ساختمانی باتمام رسیده است =

26
64
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم معصومه مهدي خانی و 
شرکا  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 13.39 

مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 11.30مترمربع، طبقات دوم تا سوم هر طبقه 
به مساحت 11.26مترمربع،یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) بمساحت 118.76 مترمربع ، 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 7.55 مترمربع و 

در طبقات اول تا سوم مجموعا به مساحت 22.01 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,970,942,400(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  

چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 195.53  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/07/14 1/98/32015 بدوي   v گلسار
بلوار دیلمان 

خ وحدت 
کوچه 

وحدت 6

1-1-10069-77-1-0-0 26
65

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/86 مورخ 
1397/05/15به صورت  سه طبقه روي پیلوت با زیر شیروانی در  واحد مسکونی  با زیر بناي 

..کل  499.83مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنادر همکف بسطح13.39مترمربع که ازاین مقدار بسطح 2.13 مترمربع بصورت -1

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ بوده (و عدم رعایت عرض حیاط خلوت  وکاهش 2متر 
 به 1/91 متر)

افزایش بنا درطبقه  اول بسطح11.30مترمربع-2
افزایش بنا درطبقات 3-2هرکدام  بسطح  11.26مترمربع که جمعآ بسطح  22.52مترمربع-3

احداث یک طبقه مازاد بسطح 118.76مترمربع-4
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 7.55مترمربع-5

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در طبقات1-3 جمعآ بسطح 22.01مترمربع-6
کاهش زیرشیروانی بسطح16.97مترمربع-7

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-8
با توجه به افزایش واحدها رعایت پارکینگ میگردد..(افزایش واحدها بصورت یک طبقه -9

مازاد)
...مشمول نما ومنظر میگردد-10

افزایش درب پارکینگی از 4متر به 5متر افزایش یافته است..که مشمول یک واحد کسري -11
..پارکینگ درآمدي میگردد

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

26
65

با توجه به محتویات پرونده و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون و قرار گیري ملک 
شاکی در پشت ساختمان و عدم ارتباط با ملک مورد نظر لذا  باستناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 3

برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 609,336,000(ششصد و  نه میلیون و  
سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.45  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 1/98/32025 تجدید 
نظر

0-0-1-11-10141-1-1  گلسار178  26
66

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/332 مورخ 1397/11/11 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 
.1373/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي فونداسیون میباشد

.تا این مرحله داراي اضافه بنا بمساحت 60/45 متر مربع در همکف میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

26
66

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

ردتخلف 50  0
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/17 1/98/32041 بدوي دیلمان 
میرابوالقاسم
ي بوستان 
8 پشت 

استخر آرنا

1-1-10429-18-1-0-0 26
67

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند اجاره اي اوقاقی به شماره 34536 مورخ 
1398/03/05 بصورت چهار سهم از شش سهم ششدانگ یک قطعه زمین محصور و 

فروشنامه عادي دو دانگ به مساحت 44 متر مربع که حالیه طی بازدید میدانی یک باب 
ساختمان بدون مجوز در حال احداث و در مرحله اسکلت طبقه اول و سربندي است.(طبقه 

همکف به مساحت 41.24 متر مربع و طبقه اول به مساحت 41.24 متر مربع)
ضمناv با توجه به نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود  ملک فوق 41.24 متر مربع 

.بوده که با مساحت سند اجاره اي اوقافی مغایرت دارد
طبق نقشه معماري ارائه شده توسط متقاضی به جهت ساختمان تجاري و ورزشی طراحی 

.شده است
در مجموع خارج از تراکم است.(به مساحت 82.48 متر مربع خارج از تراکم)

.رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت نشده و صد درصد بنا احداث شده است
.تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

براي تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه است.(به استناد خط 
پروژه شماره 11 مورخ 1398/04/02 فاقد عقب نشینی است)

ضمناv طی شماره نامه 98/441748 مورخ 1398/05/06 اداره اوقاف شهرستان رشت بازگشت 
50787  مورخ 1398/04/01 شهرداري منطقه 1 رشت در خصوص تقاضاي  v به نامه شماره  ر
آقاي علی سعادت روحی به موجب سند اجاره رسمی شماره 34536 مورخ 1398/03/05 

 دفترخانه 128 رشت چهار دانگ از شش دانگ پالك ثبتی
بخش 4 رشت به مساحت 44 مترمربع از موقوفه سیده زهرا عظیم زاده را مستاجر  77_258

.می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

26
67

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/14 1/98/32046 تجدید 
نظر

گلساربلوار  
  دیلمان

1-1-10496-37-1-5-0 26
68

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي احمد رزم خواه  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه یک با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً 

به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  
کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 12628 

-98.02.02   مابه التفاوت  ارزش سرقفلی تبدیل یکباب مغازه به دو باب به مبلغ 
789.400.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 157,880,000
(یکصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 39.47  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1398/07/14 1/98/32046 تجدید 
نظر

گلساربلوار  
  دیلمان

1-1-10496-37-1-5-0 26
68

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
39.47 مترمربع و قطعه سه تفکیکی که داراي پروانه و پایانکار ساختمانی می باشد و به 

.استناد آن خالفی مشاهده نشده است
حالیه مالک با توجه به نقشه برداري ارائه شده تقاضاي تفکیک آن را به دو قطعه با مساحت 

.هاي 19.74 مترمربع و 19.73 مترمربع را دارد
.طبق بازدید میدانی مغازه مذکور طبق سند به دو قطعه جدا شده است

با توجه به بررسی سوابق و پرداخت یک واحد کسري پارکینگ حالیه داراي یک واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

داراي مابه التفاوت تبدیل یک واحد به دو واحد تجاري بدون افزایش بنا به سطح 39.47 
.مترمربع می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 129,948,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  
نهصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 77.35  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/17 1/98/32047 تجدید 
نظر

رشتیان 
روبروي 
مسجد 
صاحب 

الزمان پشت 
حمام مطهر  

64 

1-2-10138-92-1-0-0 26
69

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي   تائید و استوار میگردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/07/17 1/98/32047 تجدید 
نظر

رشتیان 
روبروي 
مسجد 
صاحب 

الزمان پشت 
حمام مطهر  

64 

1-2-10138-92-1-0-0 26
69

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

768,339,600(هفتصد و  شصت و  هشت میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار و  
ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 132.37  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 297 مورخ 1394/12/25 و 
تمدید پروانه بشماره 324835 مورخ 1396/12/11 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 406/49 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم 
.اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/44 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 107/44 متر مربع (هر طبقه 26/86 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/01 متر مربع-3

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/38 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4
مربع در همکف

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 77/35 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5
اعطایی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/43 متر مربع و طبقات -6
بمساحت 4/68 متر مربع (هر طبقه 1/17 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-7
بمساحت 53/10 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -8

.نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

26
69

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 772,531,200(هفتصد و  هفتاد و  دو میلیون و  پانصد و  سی و  
یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 114.96  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 1/98/32068 بدوي شهید  
رجایی  64

یاس3

1-2-10138-69-1-0-0 26
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/237 مورخ 1397/08/09 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.493/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 100/40 متر مربع (هر طبقه 25/10 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 18/46 متر مربع-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/26 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 12/30 متر مربع (هر طبقه 4/10 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 60% + 10 متر مربع تشویقی آسانسور -سطح اشغال موجود 72/49

بمساحت 28/75 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 22/06 متر مربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******
است.(بروزرسانی)

26
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
تراس احداثی در 4 طبقه ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  167,731,200(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  سی و  یک 
هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.64  3
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/07/15 1/98/32073 تجدید 
نظر

0-0-1-81-10033-1-1 گلسار 108 26
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 4,881,340,800(چهار میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  یک 
میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 484.26  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/55مورخ 
97/05/01به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1233.75 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و فاقد سربندي می باشد و 

: با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 100.14 مترمربع -

 افزایش ارتفاع پیلوت با توجه به عدم کفسازي تا این مرحله 3.50 متر می باشد -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 99.11 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه دوم به کسر وید بسطح 81.05مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح99.11 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 99.11 مترمربع که از این مقدار بسطح مترمربع بصورت  -
. تراس غیر مسقف می باشد

احداث کنسول غیر مجاز در طبقات اول تا چهارم بسطح 30.16 مترمربع (هر طبقه 7.54  -
 مترمربع )به سمت شارع

توسعه راه پله به بام به سطح  5.74 مترمربع -
  . رعایت 3 پارکینگ دوبل برابر ضوابط پروانه می گردد -

. مساحت راه پله ببر خالف ضوابط پروانه بیش از 25 متراست -
. در طبقات عالوه بر آسانسور در نظر دارند باالبر نیز احداث  نمایند -

حالیه با توجه به نامه شماره 99999-98/06/10 کمیسیون ماده صد در خصوص تصمیم 
اعضاي محترم مبنی بر قید مساحت کنسول بصورت جداگانه با قید مکان احداث کنسول 

بدینوسیله اشعار می دارد کنسول احداثی در هر طبقه رو به شارع با مساحت (3.38+4.16 = 
7.54 مترمربع ) در دو قسمت طبق نقشه پیوست می باشد  که به عمق 0.76در راس قوس  و 
. 1.13 متر احداث گردیده است و در فیلد پیش آمدگی ها بصورت جداگانه قید گردیده است

*********************************************************
***********************************************

*********************************************************
*********************************************

برابر راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات داراي راي 
جریمه واز بابت احداث کنسول غیرمجاز در حد شمال شرقی محکوم به تخریب بنا گردیده 

که طی بازدید بعمل آمده مالک راسا اجراي حکم نموده اند . مراتب جهت بروزرسانی گزارش 
و  مختومه نمودن پرونده خالف و صدور  گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از 

26
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. کمیسیون ماده صد  تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 990,384,000(نهصد و  نود میلیون و  سیصد و  هشتاد و  چهار 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 118.01  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/08/04 1/98/32075 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  
گلستان

1-1-10062-35-1-0-0 26
72

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/1 مورخ 1397/03/13 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.745/32 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 88/35 متر مربع (هر طبقه 17/67 متر -1
مربع)

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/55 متر مربع-2
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/15 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 5/03 متر مربع و طبقات -3

24/48 متر مربع(هر طبقه 6/12 متر مربع)
(عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر)

.با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 50% سطح اشغال موجود 60/55

حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده و در نقشه ها نیز 
.لحاظ نشده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  ********
است.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میکائیل چوپانی برندق 
و شرکا  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 63.44 
مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 64.55مترمربع، 

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 8.40 مترمربع ، مازاد بر 
تراکم  (بابت احداث انباري بیش از پنج مترمربع ) بمساحت 6.07 مترمربع ، با عنایت 

به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,976,326,800(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  

شش میلیون و  سیصد و  بیست و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 336.11  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 1/98/32081 بدوي علی آباد 
علی آباد  
پوررجب

1-2-10219-40-1-0-0 26
73

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

در خصوص تبدیل دو باب مغازه به سه باب بدون مجوز شهرداري به مساحت 112.37  
مترمربع، به منظور  تعیین مابه التفاوت ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 6337 
مورخ 98.1.022  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مابه التفاوت ارزش سرقفل به 

مبلغ 3.932.950.000 ریال برآورد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 786,590,000(هفتصد و  

هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 112.37  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

در خصوص یک باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/383
مورخ 11396/12/28 بصورت  چهار طبقه روي دو باب مغازه بسطح 113.84 متر مربع بانضمام 

انباري در زیر شیروانی   با زیربناي 1229.76متر مربع در 5 واحد مسکونی (طبقات اول و 
دوم هر کدام دو واحد و طبقات سوم و چهارم دوبلکسی یک واحد )و دو باب مغازه  صادر 
شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

 اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 63.44متر مربع -1

تعداد مغازه ها از دو باب به سه باب افزایش یافته و مساحت مغازه ها از 113.84 متر مربع  -2
 برابر پروانه صادره  به 112.37 متر مربع کاهش یافته (کاهش سطح مغازه 1.47 متر مربع )
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم  بسطح حدود  258.20 متر مربع (هر طبقه 64.55  -3

متر مربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  2.58 متر مربع-3

اضافه بناي ناشی از اجراي چهار باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع   -4
 در مجموع  بسطح 6.07 متر مربع

مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله وتبدیل آن به بناي مفید در مجموع ساختمان  -5
(بسطح 8.40 متر مربع(4+1.24*1.79

افزایش تعداد واحد هاي مسکو نی ازپنج واحد به هشت واحد (طبقه سوم یک واحد  -6
افزایش طبقه چهارم دو واحد افزایش  )

داراي کسري فضاي باز بسطح 53.67 متر مربع  برابر نقشه هاي وضع موجود فضاي سبز  -7
 اجرا ننمودند داراي کسري فضاي سبز بسطح  80متر مربع می باشد

الزم به توضییح است  با توجه به  افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 5 واحد به 8واحد  -8
و افزایش تعداد مغازه از دو باب به سه باب و عدم تغییر در پارك حاشیه اي  تعداد یک واحد 
کسري پارکینگ تجاري دارد همچنین پارکینگهاي شماره 5 و شماره 6 با هم در تزاحمند و 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشند و پارکینگهاي شماره 3 و 4 می بایست  به یک 

 واحد اختصاص یابد
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد 

طی بازدید مورخ 1398/11/01 عملیات ساختمانی به اتمام  ********************
رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است مراتب جهت به روز رسانی  تقدیم می گردد

********************************************************
با توجه به دستور معاون محترم در خصوص گزارش  سوابق قدیم ملک برابر سوابق موحود 

در سیستم شهر سازي طی گزارش کارشناس قبلی اعالم شده  ملک فوق  به صورت 2 پالك 

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مجزا  که اولی به صورت یک باب خانه مشتمل بر یک باب مغازه برابر سند و نقشه برداري 
ارائه شده به سطح 189.60 متر مربع و دومی به صورت یک باب خانه ویالیی برابر سند و 

نقشه برداري ارائه شده به سطح 217.53 مترمربع و جمعاً به سطح 407.13 مترمربع می باشد 
 به شماره پالك هاي ثبتی 77/444 و 2440 بوده که با هم تجمیع شده و پالك ثبتی تجمیعی 
75/16679 می باشد که پس از ارائه سند تجمیعی پروانه ساختمانی شماره 1/96/383 مورخ 

1396/12/28 جهت ملک فوق صادر شده و پس از آن پاسخ استعالم دفترخانه دریافت 
 نمودند  که داراي  گزارش کارشناسی بشرح ذیل بوده

مکان ارائه شده یک قطعه زمین برابر سند تجمیعی ارائه شده به سطح عرصه 407.13 
مترمربع به صورت 2 پالك مجزا  که پالك اول به صورت یک باب خانه مشتمل بر یک باب 

مغازه که از بابت خانه مسکونی داراي بالمانع شماره 1/33/17024 مورخ 1384/10/26 بوده و 
از بابت مغازه احداثی داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد و ضمناً 

در حیاط سایبان فلزي  به سطح حدود 24 مترمربع با قدمت ماقبل دریافت بالمانع وجود 
دارد. پالك دوم به صورت یک باب خانه ویالیی که داراي بالمانع شماره 1/33/17904 مورخ 

1381/08/30 می باشد.  ساخت و ساز جدیدي مشاهده نگردید. که برابر گزارش مذکور پاسخ 
استعالم دفترخانه طی شماره 1/33/326294 مورخ 1396/12/24 جهت ملک فوق صادر 

شده حالیه  با توجه به اظهار نظر واحد خالف اعالم شده این پرونده داراي پرونده مفتوح با 
پالك ثبتی 75/444 بوده که هم اکنون با پالك 2440 تجمیع گردیده و پالك ثبتی تجمیعی 

. 75/16679 می باشد
پرونده به نام آقاي علی اکبر خاکپور از بابت احداث یکباب مغازه بسطح 47/55 مترمربع و 

بالکن تجاري به سطح 47/55 مترمربع برابر راي بدوي مورخ 1390/10/04 به تخریب بنا 
محکوم گردیدند که  پرونده مفتوح بوده و جهت مختومه کردن نیاز به گزارش کارشناس فنی 
می باشد.که با توجه به موارد فوق و تخریب بناي قدیمی و احداث بناي جدید پرونده تخلف 

 ملک قدیمی تاکنون مختومه نشده است   مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

- حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص اضافه بناي همکف و طبقات  راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 203,011,200(دویست و  سه میلیون و  یازده هزار و  دویست)  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 40.28  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/32092 بدوي سعدي  
فالحتی 
ك12ك 
 مهدیه

1-2-10691-21-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/361 مورخ  97/12/05 با زیر بناي کل  502.8 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 9.86 مترمربع که سطح اشغال مجاز 72  -1
.درصد بوده و مورد استفاده 78 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 29.58 مترمربع ( هر  -2
طبقه 9.86 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.84 مربع ( هر طبقه 0.28متر مربع ) 

 .عرض باقیمانده راه پله 1.1 متر  می باشد
کاهش زیر شیروانی بسطح 19.58 متر مربع -4

.رعایت پارکینگ و رعایت فضاي سبز گردیده اما رعایت فضاي باز نمی گردد -5
 .رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

26
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمدرضا عبادي  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به 
مساحت 11.48مترمربع، احداث طبقه مازاد (طبقه چهارم ) بمساحت 142.78 مترربع ، 

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف  و طبقات مجاز (هر یک )به 
مساحت 0.54 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,918,425,600(یک میلیارد و  نهصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 190.32  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/32098 بدوي گلسار 124  
بهار

1-1-10391-52-1-0-0 26
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/379 مورخ 97/12/12 بصورت 3 طبقه روي پیلوت با زیر بناي 579.01 متر مربع می 

باشد.  عملیات در مرحله  سفت کاري می باشد. به استناد نقشه بردراي تفکیکی ارائه شده 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 11.48 مترمربع. ضمناً سطح اشغال مجاز  -1
 .65 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 70.6 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 34.44 مترمربع ( هر  -2
طبقه 11.48 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 142.78 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.62 متر مربع ( هر طبقه 0.54 متر مربع ) 

.رعایت حداقل عرض 1.1 راه پله گردیده است
.با توجه به افزایش عرض درب مشمول یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -5

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و با توجه قدمت بناي احداثی ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4  از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم 
ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی جمعا بمبلغ  

416,075(چهارصد و  شانزده هزار و  هفتاد و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم میگردد. 

جریمه 75.65  0.1
 

55000  , 1361 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 1/98/32119 تجدید 
نظر

خ سعدي   
الدن

1-2-10311-5-1-0-0 26
76

با توجه به محتویات پرونده و با توجه به قدمت بناي احداثی ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت  یک برابر ارزش 

معامالتی براي بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی جمعا بمبلغ  
3,471,050(سه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  یک هزار و  پنجاه) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 63.11  1
 

55000  , 1361 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت عرصه 224.70 مترمربع میباشد. 
:وضع موجود فاقد مغازه و به صورت اعیان قدیمی با قدمت سال 61 و به شرح ذیل میباشد

یک باب خانه ویالیی به همراه حمام و سایبان متصل به سطح 115.93 مترمربع (که از این  -
مقدار 75.65 مترمربع در حد تراکم و مابقی خارج تراکم میباشد)

انباري مسکونی جداساز در محوطه (داراي درب به سمت حیاط) و به سطح 22.83  -
مترمربع (خارج تراکم)

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/07/09 به سطح 35.83 مترمربع از عرصه و 

.55.45 مترمربع از اعیان در تعریض معابر 6، 8 و 10 متري میباشد
برابر طرح تفصیلی سطح اشغال مجاز 70 درصد و سطح اشغال موجود بدون احتساب انباري 

.جداساز 86.89 درصد میباشد
از بابت اعیان داراي گزارش به صورت غیابی و راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب 

.میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

26
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 305,877,600(سیصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  
هفت هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 60.69  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/29 1/98/32122 تجدید 
نظر

سعدي  
 بلوارمعلم

1-2-10259-67-1-0-0 26
77

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,218,504,000(یک میلیارد و  دویست و  هجده میلیون و  
پانصد و  چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 145.06  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/318 مورخ 1397/10/24 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 704.96 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 9.69 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 19.14 مترمربع ( هر طبقه 6.38 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 145.06  -

مترمربع
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 7.32 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24.54 متر مربع ( هر طبقه 

8.18 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 3.51 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

26
77

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 33.85 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر 
طبقه به مساحت 27.85 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,183,392,000(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  نود و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 117.4  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 1/98/32124 بدوي گلسار - 
خیابان 

استاد معین 
 - کوچه 16

1-1-10189-37-1-0-0 26
78

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/358 مورخ 1397/12/04به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 918.04 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه سوم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 33.85 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 83.55 مترمربع ( هر طبقه 27.85 مترمربع  -

(
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

%سطح اشغال مجاز 75% ...................... مورد استفاده 86.87
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

26
78

در خصوص احداث یک طبقه مازاد با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 
ابرازي معترض  و نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره ش ر-92892 مورخ 

98/05/31 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,572,580,800(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  دو 

میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 156.01  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/08/12 1/98/32128 تجدید 
نظر

گلسار-  
بلوار توحید 

  کوچه 
توحید 1

1-1-10166-15-1-0-0 26
79

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً 
به الیحه دفاعیه معترض ( از بابت اضافه بناي  همکف و طبقات ) نظر به اینکه اعتراض 

موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده، راي 
اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي 

بدوي جریمه به مبلغ 1,425,916,800(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  پنج میلیون 
و  نهصد و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال عیناً  تائید و استوار می گردد.

جریمه 141.46  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 341 مورخ 1393/12/26 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 
325932 مورخ 1397/05/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 

799.98 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 13.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 88.44 مترمربع ( هر طبقه 22.11 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 156.01 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 6.87 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 32.8 متر مربع ( هر طبقه 8.2

 متر مربع )
افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد ( با توجه به احداث طبقه مازاد ) که برابر ضوابط جاري  -

.رعایت پارکینگ گردیده است
.زیر شیروانی به سطح 42.73 مترمربع کاهش یافته است

.راه پله به بام به سطح 6.6 مترمربع کاهش یافته است
به سطح 41.56 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی  فضاي سبز با توجه 

.به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

26
79

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (توسعه تجاري)اضافه بناي تجاري حکم  

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  13,959,000(سیزده 
میلیون و  نهصد و  پنجاه و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.41  3
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/32129 بدوي بلوار  
شهداي 
گمنام به 

طرف 
یخسازي  

فلکه جهاد 
- ساختمان 

 فرهاد

1-2-10670-21-1-1-0 26
80

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده براساس صورتمجلس تفکیکی ارائه شده از سوي مالک ، ششدانگ یکباب 
انباري تجاري در همکف بسطح 48/58 مترمربع و قطعه 15 تفکیکی میباشد که  داراي 

پایانکار از شهرداري و در حال بهره برداري بصورت تجاري می باشد و داراي  پروانه توسعه 
بنا بشماره 322663-96/12/28بصورت احداث بالکن تجاري بسطح 14.55مترمربع می 

باشد. حالیه بالکن احداث شده و طبق نقشه برداري ارائه شده داراي 1.41 مترمربع اضافه بنا 
با احتساب حفره راه پله در بالکن تجاري می باشد و تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند . 

.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

26
80

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با توجه به گزارش شهرداري 
مبنی بر اینکه این تراس رو باز و اختصاصی بوده و قسمتی از فضاي دوبلکس آپارتمان 
فوقانی طبقه پنجم میباشد لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و به استناد تبصره 

2 ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,760,270,400(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت 

میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 174.63  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/32136 بدوي گلسار بلوار  
گیالن 

 خ178غربی

1-1-10417-11-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 251 مورخ 92/8/30 با زیر بناي کل 1440.35 مترمربع در  5.5 طبقه و 5 واحد 

مسکونی با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم صادر گردیده است. داراي تمدید پروانه 
از تاریخ 93/8/30 به مدت یکسال می باشد. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و 
مالک از بابت گزارش ذیل در مرحله سفتکاري داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

:ساختمانی و راي بدوي کمسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد
((1- خارج از عمق 60% به طول 4.78 متر به انضمام 1.34 متر پیش آمدگی  داخل حیاط 

بصورت تراس
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 81.84 متر مربع که از این مقدار  -2

.بسطح3.12 متر مربع بصورت سایبان همگن بتنی می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 314.88 متر مربع (  -3

هر طبقه 78.72 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم به سطح 99.32 متر مربع که از این مقدار  -4
بسطح 20.6 متر مربع مربوط به عدم رعایت دو متر معقب سازي در طبقه پنجم می باشد

احداث یک طبقه مازاد خارج از تراکم، به کسر راه پله به بام بسطح 323.13 متر مربع در  -5
.طبقه ششم  که از این مقدار بسطح 174.63 متر مربع بصورت سقف تراسی روباز می باشد
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 282.65 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -6

اند. ( تبصره 7)
:ضمناً الزم بذکر است

طبقه پنجم و ششم بصورت دوبلکسی تشکیل یک واحد را می دهند و مساحت حفره  /--
.راه پله داخلی جز زیربنا لحاظ گردید

.داراي 5 واحد با مساحت مفید باالي 180 متر مربع بوده که رعایت پارکینگ می گردد /--
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) در هنگام پایانکار الزامی است.)) /--

در راي بدوي صادره ، کمسیون ساختمان مورد نظر را  در خصوص 174.63 مترمربع تراس 
روباز مشاعی  به دلیل اینکه روي طبقه 5 احداث گردیده جریمه نکرده وآن را  بعنوان بام 
تهرانی  و جزء قوانین ومقررات طرح تفصیلی دانسته است حال اگر تراس مذکور بصورت 

مشاعی بوده راي کمسیون صحیح و اگر بصورت اختصاصی بوده میبایست بصورت اضافه بنا 
 .مجدداً به کمسیون ماده صد ارسال گردد

طی بازدید میدانی تراس روباز به مساحت 174.63 مترمربع بصورت ، تراس روباز  اختصاصی 

26
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.و قسمتی از فضاي دوبلکس آپارتمان فوقانی طبقه پنجم می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 
کسب راي صادر و اعالم می نماید.

تعطیل محل 
تخلف

457  0
 

1800000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/09 1/98/32143 بدوي گلسار  
 خیابان 96

1-1-10042-90-1-0-0 26
82

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  مکان تعرفه شده بصورت ملک شاکی و متشاکی بشرح ذیل میباشد
ملک شاکی : مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  بصورت ششدانگ یک  -1

باب خانه قطعه دوم تفکیکی  به مساحت 225.25 متر مربع می باشد که داراي پروانه به 
شماره 627 مورخ 1366/07/21 و پایان کار به شماره 7859 مورخ 1369/12/19 است.و 

بالمانع شماره 1/33/351320 مورخ 1398/05/20 می باشد خالفی مشاهده نگردید به استناد 
خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/05/13 به سطح 0.39 متر مربع  از حد غرب در تعریض 

  خیابان اصلی گلسار قرار دارد
ملک متشاکی :مکان تعرفه شده برابر سند ارائه شده بصورت ششدانگ یک قطعه زمین   -2

به مساحت 592 متر مربع بوده که مشتمل بر یکباب خانه ویالیی دو اشکوبه می باشد که 
داراي گواهی اعیان 22201 مورخ 60/5/7 و بالمانع 1/33/132931 مورخ 91/2/24 و بالمانع 
شماره 1/33/321965 مورخ 1396/10/05 می باشد. براساس سند و وضع موجود حد جنوب 
به خیابان 11 متري بوده و فاقد عقب نشینی می باشد. که بعد از بالمانع اعیان خالفساز بدون 

مجوز در حیاط  احداث شده که از مشاهدات بیرونی و بدون بازدید و متراژ از داخل ملک 
بسطح حدود 80 متر مربع می باشد که هم اکنون بصورت ورزشی بدن سازي در حال بهره 

 برداري است
 موارد خلف ملک متشاکی بشرح ذیل است

الف ) تبدیل 457 متر مربع بناي مسکونی به ورزشی  با قدمت حدود یکسال
ب) احداث بناي جداساز در حیاط بسطح حدود  80 متر مربع با قدمت حدود یکسال

ج) به ازاي هر 100 متر مربع سالن ورزشی برابر ضوابط  نیاز به یک واحد پارکینگ می باشد 
 لذا تعداد پنج واحد کسري پارکینگ دارند

شاکی نسبت به تخلف وانجام شده و نصب باندهاي صوتی قوي و پرتاب وزنه ها و  نصب 
سانتریفوژ غیر استنادارد براي  بوفه و همچنین نصب کولر هاي متعدد در مجاورت دیوار 

.همجوار معترض و درخواست رسیدگی دارند مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص متراژ خارج از تراکم راي به اخذ جریمه با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 21,746,562(بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  چهل و  شش هزار و  پانصد و  

شصت و  دو)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 107.06  1.25
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/08 1/98/32144 بدوي گلزاران 
انتهاي 

کوچه زنبق

1-2-10754-1-1-0-0 26
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 

1,398,150(یک میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 86.04  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe حتراما مکان تعرفه  شده  بصورت خانه ویالئی نسقی  دوبلکسی که بدون مجوز و خالفساز با 
قدمت حدود 29 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1379/09/26 ) احداث شده است داراي 

سایبان پارکینگ در حیاط برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 109.5 متر 
مربع و اعیا ن همکف بمساحت حدود  105.90 متر مربع و نیم طبقه بمساحت حدود 87.20 

متر مربع می باشد..جهت تعیین میزان  عقب نشینی نیاز به انعکاس  ملک بر روي خط پروژه 
می باشد..مراتب جهت دستور  تقدیم حضور می گردد. ****به استناد خط پروژه شماره 12 
مورخ 1398/03/19 ملک فوق بمساحت 1.94 متر مربع در تعریض کوچه 8متري حد غرب و 

10متري حد جنوب و پخ دو گذر قرار دارد بناي  احداثی بمساحت 86.04 متر مربع داخل 
تراکم و بمساحت 107.06 متر مربع خارج تراکم می باشد رعایت یک واحد پارکینگ زیر 
سایبان می گردد درخواست مجوز حفاري هشت متر آسفالت جهت نصب انشعاب گاز را 

 دارند مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 

احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره ش ر-126584-98.07.16 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 7.887.000.000(هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و هفت 
میلیون ریال ) ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,577,400,000(یک میلیارد و  پانصد و  
هفتاد و  هفت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 52.58  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/09/09 1/98/32174 بدوي بلوار گیالن 
-خیابان 
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متري 

گاز-روبه 
روي بن 

بست شایان

1-1-10296-14-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 238,593,600(دویست و  سی و  هشت 

میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.67  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/32174 بدوي بلوار گیالن 
-خیابان 
 20-192

متري گاز-ر

1-1-10296-14-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/15 مورخ  97/4/11 با زیر بناي کل  1282.97 مترمربع در 4 طبقه روي یک باب 
مغازه با انبار زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد سفت کاري بوده که قبالً در مرحله اجراي اسکلت و سقف چهارم  داراي سوابق تخلفات 

:به شرح زیر بوده است
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 5.32 مترمربع که سطح اشغال مجاز (  -1

بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله) 56.27 درصد می 
.باشد

تبدیل یک باب مغازه به 3 باب و توسعه آن بسطح 52.58 متر مربع بصورت تبدیل  -2
پیلوت به تجاري

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 15.96 مترمربع ( هر  -3
طبقه 5.32 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.17 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.22 

.مترمربع ( هر طبقه 0.74 متر مربع ) که عرض باقیمانده راه پله 1.1 متر می باشد
از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده که با پرداخت جریمه تجاري 

.و مسکونی پرونده مختومه گردید
:حالیه  با توجه به نقشه برداري ارائه شده تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 35.31 متر مربع -1
 احداث یک طبقه مازاد بسطح 261.77 متر مربع در طبقه پنجم -2

 توسعه زیر شیروانی بسطح 47.49 متر مربع -3
احداث انباري بزرگتر از  5 متر مربع بسطح 4.68 متر مربع در زیر شیروانی -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 8.48 مترمربع ( هر طبقه 2.12 متر مربع 

) که از این مقدار بسطح 2.22 مترمربع داراي سوابق بوده که بسطح 6.26 متر مربع مابه 
.التفاوت می باشد

احداث سایبان جداساز بصورت فلزي و بسطح 15.68 متر مربع  جهت تامین یکباب  -6
پارکینگ مسکونی

درصورت موافقت با سایبان در ردیف 6 کسري پارکینگ مسکونی ندارد در غیر  -7
.اینصورت داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري جهت مغازه ها می باشد. ( خالف مغازه ها قبالً  -8 

26
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



پرداخت شده است)
رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -9

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می   
.گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 17.09مترمربع و 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 117.5 متر مربع و  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن 
به بناي مفید در همکف به مساحت 1.9 مترمربع و در طبقات   به مساحت 5.7 مترمربع 

و زیر شیروانی به مساحت  2.32 متر مربع ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از 
ضریب  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,644,552,000(یک 
میلیارد و  ششصد و  چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال محکوم 

و اعالم می دارد.

جریمه 195.78  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/08/01 1/98/32179 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
سمیه  
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انتهاي 

 توحید8

1-1-10471-6-1-0-0 26
85

شهرداري کالنشهر رشت
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قانون شهرداریها
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/286 مورخ 1397/09/20 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 440.44 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.09 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 51.27 مترمربع ( هر طبقه 17.09 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 117.5 مترمربع ( که از این مقدار به سطح  -

17.20 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 1.90 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.70 متر مربع ( هر طبقه 1.90 

متر مربع )
توسعه زیرشیروانی به سطح 2.32 مترمربع -

الزم به توضیح است طبقه سوم و چهارم به صورت دوبلکس و در یک واحد می باشد که با -
.توجه به ضوابط پارکینگ دوبل ، رعایت پارکینگ گردیده است

.با توجه به افزایش درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي می باشد -
به سطح 13.84 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 12.3 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

26
85

در خصوص اعتراض آقاي روژن هاشم سمیعی  نسبت به راي  صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و 

توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ 
و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 204.5  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/192  مورخ 1397/07/07 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 554.80 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 13.37 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.37 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 13.37 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 13.37 مترمربع -4

 . احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  به مساحت 141.82 مترمربع  -5
. اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 9.20 مترمربع- 6

درب سواره رو فعال اجراء نشده است ولیکن با توجه به نقشه برداري ارائه شده ،   کسري 
.پارکینگ ندارد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 54.81 درصد و سطح اشغال مجاز 55 
.درصد و سطح اشغال اجرائی 60.91 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

26
86

درخصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي زیرزمین 
به مساحت 93.89 مترمربع، اضافه بناي همکف به مساحت 60.85 متمربع، اضافه بناي 

طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 51.21 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 
به مساحت 11.14 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 6.26 مترمربع، تراکم اعطایی به 

مساحت 130.28 مترمربع  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,086,036,800(پنج میلیارد و  هشتاد و  شش 
میلیون و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 507.26  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1398/12/14 1/98/32188 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 89 مورخ 1394/07/05به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
به همراه زیرزمین با زیر بناي کل 930.8 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 93.89 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 60.85 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 134.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 204.84 مترمربع ( هر طبقه 51.21  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 196.01 -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در زیرزمین به -
سطح 3.61 مترمربع و در همکف به سطح 0.57 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به 

سطح 6.96 متر مربع ( هر طبقه 1.74 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.40 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 37.02 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.49  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرزمین ، به سطح 3.77 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 130.28 متر مربع ( تبصره 7) -
به سطح 43.37 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... مورد استفاده 76.75

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات و احداث سرویس بهداشتی در حیاط راي به جریمه به 

مبلغ140,916,000(یکصد و  چهل میلیون و  نهصد و  شانزده هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 20.19  2.5
 

3360000  , 1394
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 1/98/32192 بدوي دیلمان  
جنب 

آموزشگاه 
 متین

1-1-10245-28-1-0-0 26
88

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 445مورخ 92/12/28 بصورت  5 
طبقه روي پیلوت و زیرزمین و در 5 واحد مسکونی و یک واحد تجاري و بالکن در حد 1/3 با 

زیر بناي 1498.27مترمربع می باشد . در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی و سربندي و 
شروع نماسازي داراي سوابق بشرح ذیل می باشد که  داراي راي جریمه بوده و مبلغ جریمه 

:  را بصورت تهاتري پرداخت نموده اند
 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 1.28 مترمربع-
 کاهش بنا در همکف بسطح 1.28مترمربع-

توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 97.22 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري و -
افزایش ارتفاع مغازه از 5.40 به 6.05 متر در وضع موجود برطبق نقشه وضع موجود
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.15 مترمربع-

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.07 مترمربع-
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 6.75 مترمربع-

 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري بسطح 188.58مترمربع با توجه به افزایش ارتفاع-
اضافه بنا در طبقات دوم تا  پنجم بسطح 37.20 مترمربع  (هرکدام 9.30 مترمربع)-

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم تا پنجم بسطح 4.68 -
مترمربع (هرکدام 1.17 مترمربع )

 کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 4 واحد-
توسعه بنا در زیرشیروانی بصورت احداث 4 باب انباري و راهروي دسترسی به آن  بسطح -

 14.44مترمربع
برابر ضوابط پروانه و با توجه به افزایش مساحت واحد هاي مسکونی و ضرورت تامین -

پارکینگ دوبل با عنایت به تامین 5 واحد پارکینگ در زیرزمین ، براي 4 واحد مسکونی 
. تعداد 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و تعداد 12 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

ضمنا قسمتی از بام بصورت تراسی مشاعی اجرا شده که با توجه به تعداد طبقات بالمانع -
 می باشد

با توجه به تعداد طبقات رعایت ضوابط آتشنشانی اعم از ایستگاه مشترك و درب ضد -
. حریق الزامیست

 تبصره 7 بسطح 252.56 مترمربع-
ضمنا راه دسترسی به زیرزمین براي پارکینگ ها توسط باالبر بوده و به همین صورت نیز 

. پروانه صادر شده است
*********************************************************
*********************************************************
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******************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده  داراي مغایرت 

: همزمانساز (در همکف و طبقات ) و جدید بشرح ذیل می باشد
احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط طبق نقشه ارائه شده بسطح 4.78 مترمربع  -

. خارج از تراکم می باشد
 کاهش بنا در زیرزمین نسبت به سوابق  بسطح 1.59مترمربع -

 افزایش بناي همزمانساز در همکف بسطح 9.64 مترمربع -
 کاهش سطح مغازه نسبت به سوابق  بسطح 1.34 مترمربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 0.63 مترمربع -
 کاهش سطح بالکن تجاري با توجه به احداث اتاق تاسیسات در آن بسطح 12 مترمربع -

 کاهش بنا در طبقه اول نسبت به سوابق بسطح 1.59 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات بسطح 3.72 مترمربع (هر طبقه 0.93 مترمربع ) -

توسعه بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 5.14 مترمربع با توجه به احداث یک باب  -
 انباري

.مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت سایبان به مساحت 16.72 متر مربع   با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 61,195,200(شصت و  یک میلیون و  یکصد و  نود و  پنج 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.72  3
 

1220000  , 1398 احداث بناي جداساز 1398/08/25 1/98/32194 بدوي گلسار  104 
.ك نسترن

1-1-10059-19-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان 5 طبقه روي پیلوت در 8 واحد 
مسکونی و داراي پروانه و پایانکار میباشد.با توجه به نقشه برداري ارائه شده مالک پس از 

اخذ گواهی پایانکار اقدام به احداث سایبان فلزي در محوطه به سطح 16.72 مترمربع جهت 
.تامین یک واحد پارکینگ نموده است

الزم به ذکر است برابر ضوابط طرح تفصیلی نیاز به 10 واحد پارکینگ داشته که در زمان 
صدور پایانکار 8 واحد آن تامین گردیده است و مابقی داراي سوابق و راي کمیسیون ماده 

.صد میباشد
درخصوص رضایت سایر مالکین از بابت احداث پارکینگ مسقف در مشاعات داراي تعهد  
ثبتی میباشد.مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار اصالحی جهت اصدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 5.02 مترمربع، 

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 0.78 مترمربع و مازاد انباري به مساحت 
0.17 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 105,631,200(یکصد و  پنج میلیون و  ششصد و  سی و  یک هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.03  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/08/12 1/98/32199 بدوي بلوار  
رجایی ( 
خیابان 

رشتیان ) -  
بن بست گل

1-2-10108-14-1-0-0 26
90

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/558  مورخ 1397/12/29 بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 549.35 مترمربع صادر 
شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می 

: باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 5.02 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.02 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 5.02 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 5.02 مترمربع -4

. کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 31.29 مترمربع- 5
داراي بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 0.10 مترمربع و  -6

.در زیر شیروانی به مساحت 0.07 مترمربع می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7

در طبقات و به مساحت 0.78 مترمربع می باشد.( هر طبقه 0.26 مترمربع .)
.کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال زمان صدور پروانه  70 درصد و سطح اشغال موجود 72.85 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص توسعه تجاري در همکف به مساحت 1.09 مترمربع به استناد تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

588,600(پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.09  3
 

180000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/11 1/98/32222 بدوي گلسار 125 
کوي 

 ولیعصر

1-1-10195-23-1-0-0 26
91

در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 3.42 مترمربع، اضافه بناي همکف به 
مساحت 14.65 مترمربع، حذف بالکن تجاري و توسعه واحد مسکونی در طبقه اول به 

مساحت 39.85 مترمربع، اضافه بناي طبقات دوم و سوم به مساحت 12.21 مترمربع به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 37,870,200(سی و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 70.13  3
 

180000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان 3 طبقه روي یک باب مغازه داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 422 مورخ73/12/24 و پایانکار به شماره 18955 مورخ 75/11/30 میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه ها ي ثبتی داراي اضافه بنا با قدمت سال 75 نسبت به پایانکار صادره به شرح 
`:زیر می باشد

توسعه تجاري در همکف به سطح 1.09 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 3.42 مترمربع -2

اضافه بنا در همکف به سطح 14.65 مترمربع -3
حذف بالکن تجاري و توسعه واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 39.85 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 12.21 مترمربع -5
کلیه واحدهاي مسکونی و تجاري به همین صورت و بر اساس محتواي صورتمجلس تفکیکی 

.داراي سوابق نقل و انتقال میباشند

: مالکین همچنین پس از اخذ پایانکار و تفکیک قطعات، در سال 98 بدون مجوز اقدام به
مسدود نمودن پنجره و  تبدیل پارکینگ هاي قطعات 1 و 2 تفکیکی به یک باب مغازه به  -6

 سطح 30.05 مترمربع
تبدیل سوئیت به تجاري (آرایشگاه بانوان) به سطح 33.42 مترمربع نموده اند.ضمنا؛ -7

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -8
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی براي 

توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 51,012,000(پنجاه و  یک میلیون 
و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.62  4
 

650000  , 1389 توسعه بناي تجاري 1398/08/12 1/98/32223 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

سعدي   
فالحتی

1-2-10316-28-1-0-0 26
92

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی به سطح 70.47 مترمربع که مشتمل بر2 
باب مغازه می باشد. الزم به توضیح است مغازه اول به سطح 34.62 مترمربع می باشد که از 
بابت 15 مترمربع آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد به شماره 245 مورخ 1378/01/23 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 
باشد و مابه التفاوت آن به سطح 19.62 مترمربع به صورت توسعه می باشد. مغازه دوم به 

سطح 35.85 مترمربع پس از آن احداث گردیده است. اسکلت مغازه ها بلوکی و قدمت آن با 
توجه به فیش برق پیوستی 1389 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/12/14 به 
سطح 13.74 مترمربع از حد شرق در تعریض معبر 10 متري می باشد. مراتب جهت پسخ به 

نامه کمیسیون ماده صد به شماره 28326 مورخ 1397/11/16 و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان یک اشکوبه و انباري جداساز 
و سایه بان (کالً داخل تراکم )، با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-150320 مورخ 
98/08/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 591,855(پانصد و  
نود و  یک هزار و  هشتصد و  پنجاه و  پنج)  ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً به 
استناد تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 107.61  0.1
 

55000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/17 1/98/32226 بدوي پستک-ك 
17-ك 6 

-بعد از بن 
بست 

سمیعی-پ 
29

1-1-10184-49-1-0-0 26
93

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه  اشکوبه خالف ساز  دریک واحد مسکونی فاقد سند 
داراي فروشنامه عادي برابر نقشه ارائه شده بسطح عرصه 228.89 مترمربع و داراي  اعیان 
بسطح کل 107.61مترمربع  مشتمل بر انباري جداساز و سایبان  در حیاط بصورت آجري و با 
قدمت سال 1368 و در حد تراکم می باشد . باستناد خط پروژه 11-97/10/16 بسطح 27.34 

مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد که در 14.34 مترمربع از آن اعیان 
واقع شده است  . ضمنا نام مالک به اشتباه محمودي قید شده بود که بدینوسیله اصالح 

. گردید . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

26
93

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 44  2.5
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/32233 تجدید 
نظر

قلی پور 
طالقانی 

 کوچه اول

1-2-10355-60-1-0-0 26
94

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا  عینا راي بدوي تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 25  1
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا  عینا راي بدوي تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 65.2  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  بصورت ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 84.65 متر مربع می باشد که در محل بصورت یک باب خانه ویالیی دوبلکس  

بدون مجوز با زیر بناي 119.2 متر مربع می باشد که برابر فیش برق ارائه شده با قدمت سال 
.1382می باشد

درب دو لنگه حد جنوبی به بیرون باز می شود و در حد شمال یک سنگ پله  پله در شارع 
.عام موجود است

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه است.(به استناد خط 
پروژه شماره 13 مورخ 1398/04/23 بسطح 3.1 متر مربع از عرصه  و اعیان حد شمال و 

جنوب در تعریض معابر 10 و 8 متري قرار دارد)
:طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي  گزارش تخلف به شرح زیر است

در طبقه همکف بسطح 59.60 متر مربع داخل تراکم و بسطح 13.50 متر مربع خارج از _1
.تراکم است

در طبقه اول بسطح 5.6 متر مربع داخل تراکم و بسطح 44 متر مربع خارج از تراکم _2
است.(سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود بدون احتساب سایبان و سرویس 

بهداشتی جداساز %73.08)
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

26
94

با توجه به محتویات و مستندات پرونده در خصوص احداث آسانسور راي بدوي 
منطبق با موازین قانونی صادر شده و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 
فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه به مبلغ 120,960,000(یکصد و  

بیست میلیون و  نهصد و  شصت هزار )  ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 18  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 1/98/32235 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان109

1-1-10031-5-1-4-0 26
95

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
اول می باشد. الزم به توضیح است ساکنین ساختمان اقدام به احداث آسانسور ( از همکف تا 
طبقه سوم هرکدام  به سطح 4.5 مترمربع ) در حد جنوب ملک و حیاط مشاعی نمودند که 

در این خصوص داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/07/30 بوده و پس از آن خالفی مشاهده نگردید. برابر خط 

پروژه شماره 11 مورخ 1397/12/02 فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست پاسخ استعالم 
.عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

برابر تعهد نامه ثبتی پیوست به شماره اتوماسیون 200200 مورخ 1398/10/30 شرکت  **
آسانسور متعهد گردید تمامی مسئولیتهاي مرتبط با اجراي آسانسور و ایمنی نصب شده را 

** پذیرفته و هیچگونه اداعا و اعتراضی ندارد

26
95

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً 

به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

2,584,008,000(دو میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشت هزار ) ریال 
عیناً تأیید می گردد.

جریمه 256.35  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/22 1/98/32237 تجدید 
نظر

گلسار 
میدان 

باستانی 
 شعار خ 97

1-1-10011-13-1-0-0 26
96

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی که  داراي پروانه ساختمانی مرحله اول  به شماره  52 
مورخ  95/8/13 با زیر بناي کل  981.99 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 5 

واحد مسکونی  وپروانه مرحله دوم بشماره 319802 مورخ97/06/05 با زیربناي 1022.18
.. مترمربع در مرحله ستون همکف صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 
:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

سطح اشغال استفاده شده در زمان پروانه بمقدار 49.89 درصد از 50%-----سطح اشغال -
 استفاده شده اجرائی بمقدار 72.91درصد نسبت به پروانه صادره

کاهش زیر بنا نسبت به عدم خالفی در همکف به سطح 5.64 مترمربع (نسبت به عدم -
خالفی صادره)

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 39.08 مترمربع که جمعآ بسطح 156.32مترمربع-
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 95.30 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/74 مترمربع که -
 جمعآ بسطح 2.96 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله در طبقات 2/55 متر بوده)

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه پنجم  بسطح 1.77مترمربع (عرض باقیمانده -
 راه پله در طبقات 2/55 متر بوده)

 کاهش زیرشیروانی بسطح  3.11 مترمربع-
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-

رعایت پارکینگ (براساس ضوابط جاري براي 5 واحد زیر حد نصاب  زیربناي  180 مترمربع) -
..میگردد

...مشمول نما ومنظر میگردد-
عدم رعایت فضاي سبز بسطح 50 مترمربع-
عدم رعایت فضاي باز بسطح 30 مترمربع-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

=================
عملیات اسختمانی باتمام رسیده و  گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و ارسال به 

==..کمیسیون ماده صد میباشد

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي 
بدوي منطبق با موازین قانونی صادر شده و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي 

را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه به مبلغ 221,991,000(دویست و  
بیست و  یک میلیون و  نهصد و  نود و  یک هزار )  ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 40.92  1.75
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 1/98/32239 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
جنب 

زمینهاي 
 فرهنگیان

1-2-10458-21-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
91 مورخ  97/05/17 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 480.05 

مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.48 مترمربع-
 تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 15.17 مترمربع-

اضافه بنا درطبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 19.44 مترمربع ( هر طبقه به سطح 6.48 -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
 سطح 8.13 متر مربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید درطبقه اول به -
سطح 9.31 مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید درطبقه دوم  به -
سطح 2.19 مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید درطبقه سوم به -
سطح  1.37 مترمربع

.عرض باقیمانده راه پله 2.37 متر می باشد-
کاهش در زیرشیروانی به سطح 31.30 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ براي واحد هاي مسکونی می گردد-

.براي یک باب مغازه ، یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگیرد-
.مشمول نما ومنظر میگردد -

سطح اشغال استفاده شده درهنگام صدور پروانه بمقدار 54.99 درصد ( بدون راه پله ) -
 .--سطح اشغال مورد استفاده 74.34 درصد ( با احتساب راه پله ) می باشد

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي  -
.نقشه ها رعایت نمی گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه مزبور به شماره 33831 مورخ 98/03/02 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 

مرکز مبنی بر اعالم  سال 1393 و 1394 به عنوان سال وقوع تخلف و با توجه به یکی 
بودن ارزش معامالتی ساختمان در دو سال مذکور، در خصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات به استناد 2 تبصره ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 ( 
تقلیل ضریب از 2.5 به 2 ) برابر ارزش معامالتی به مبلغ 748,406,400(هفتصد و  

چهل و  هشت میلیون و  چهارصد و  شش هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 111.37  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 1/98/32240 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهرك  
بهشتی  

 گلستان 2

1-1-10062-25-1-0-0 26
98

در خصوص احداث دو طبقه مازاد ( طبقات سوم و چهارم ) به استناد 2 تبصره ماده 100
 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 ( تقلیل ضریب از 3 به 2.5 ) برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 2,182,992,000(دو میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  
نهصد و  نود و  دو هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 259.88  2.5
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
نسقی به شماره  442 مورخ  92/12/28 با زیر بناي کل  350.65 مترمربع در 2.5طبقه با زیر 
شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. داراي تمدید پروانه از تاریخ 93/12/28 
به مدت یکسال بوده که در تمدید پروانه بصورت 3.5 طبقه با انباري در زیر شیروانی  و در 3 

واحد مسکونی و با زیر بناي کل 453.95 متر مربع صادر گردیده که از سوي شهرداري 
اشتباه  صورت گرفته است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه 
برداري ارائه شده جمع زیر بناي احداث شده 693.3 متر مربع بوده که مالک بر خالف مدلول 

:پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60% به طول 3.89  متر جانمایی ملک بصورت عقب ساز بوده حالیه تنها با  -1
رعایت دو متر حیاط خلوت سرتاسري بصورت بر ساز احداث گردیده است. ( موقعیت ملک 

انتهاي بن بست می باشد.)
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 35.36 مترمربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی دوم جمعاً به سطح 70.72 مترمربع ( هر  -3
طبقه 35.36 متر مربع)

احداث طبقه مازاد در طبقه سوم  بسطح 138.66متر مربع -4
در طبقه چهارم انبار زیر شیروانی حذف گردیده که به کسر راه پله به بام بسطح 17.45  -5
متر مربع لذا بسطح 121.22 متر مربع مشمول طبقه مازاد که از این مقدار بسطح 5.15 متر 

مربع بصورت حفره راه پله دوبلکسی می باشد. قسمتی از طبقه چهارم با اسکلت فلزي اجرا 
گردیده و قسمتی بصورت تراس روباز می باشد. ضمناً طبقه 3 و 4 بصورت یک واحد 

.دوبلکسی مسکونی می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 5.29 متر مربع  از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -6

تبصره 7)
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7

الزم بذکر است که قبالً بصورت شکایتی داراي سوابق بوده که حالیه مالک با اخذ رضایت 
.نامه رسمی از متشاکی جلب رضایت نموده که در پرونده خالف موجود می باشد

( چهار طبقه روي   R131 ضمناً بر اساس طرح تفصیلی جدید  قسمت بیشتر ملک در کاربري
پیلوت)  قرار دارد. همچنین پروانه بصورت نسقی بوده که در حال حاضر سند مالکیت 

.دریافت نموده است
.فاقد راه پله به بام می باشد

رعایت حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت ( 2.40 متر ) و اجراي دیوار حائل بام تا هنگام پایانکار  /--
 .الزامی است
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.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
بازگشت به نامه 209822 مورخ 97/10/29 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و با توجه به  ***
نظریه کارشناسی دادگستري  170837 مورخ 97/9/7  و با توجه به اینکه در تمدید پروانه 
فوق الذکر اشتباهاً زیربناي طبقه سوم در جمع کل زیر بنا درج گردیده و زیر بناي پروانه از 

350.65 متر مربع به 453.95 متر مربع تغییر یافته و علی رغم اینکه اشتباه صورت گرفته از 
سوي شهرداري بوده لذا احداث طبقه سوم از لحاظ شهرداري بصورت خالف یک طبقه مازاد  
می باشد، اما کارشناس دادگستري باتوجه به اینکه اشتباه صورت گرفته از سوي شهرداري 
بوده زیر بناي 453.95 متر مربع را مالك عمل قرار داده و نظر به عدم محاسبه متراژ طبقه 
سوم به عنوان خالف می داند.  با توجه به صورتجلسه کار گروه فنی شهرداري منطقه یک 

مورخ 97/11/23  مالك عمل در خصوص بررسی خالف، زیر بناي مجاز مفاد پروانه به صورت 
.2 طبقه روي پیلوت به انضمام زیر شیروانی می باشد.  مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

بازگشت به تصمیم کمیسیون شماره 29194 مورخ 98/7/13 و با توجه به گزارش هیات  ***
کارشناسان به شماره 33831 مورخ 98/3/2 تخلفات صورت گرفته از لحاظ شهرداري مطابق 

***.موارد فوق بوده و نظریه کارشناسی مورد قبول نمی باشد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 201,600,000(دویست و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/08/04 1/98/32256 بدوي جاده کویخ  
بیست 

متري گاز - 
زمینهاي 

 استانداري

1-1-10449-7-1-0-0 26
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

1,674,792,000(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  نود و  
دو هزار )   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 166.15  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,209,600

(یک میلیون و  دویست و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید

جریمه 12.  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 91 مورخ 1396/07/24 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 

به همراه یک باب مغازه با زیر بناي کل 759.43 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.04 مترمربع -

 توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 0.12 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.32 مترمربع-

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 2.34 مترمربع ( هر طبقه 1.17 مترمربع ) -
حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و  -

آسانسور به سطح 166.15 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 45.75 مترمربع به صورت 
واحد منضم به طبقه اول و به سطح 7 مترمربع به صورت تراس مسقف و مابقی به سطح 

113.4 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 8.27 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.03 متر مربع ( هر طبقه 1.01 
متر مربع )

رعایت 2 پارکینگ  براي یک واحد مسکونی گردیده است. ( در زمان صدور پروانه 1 واحد 
کسري پارکینگ تجاري پرداخت گردیده است )

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

26
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ693,396,000(ششصد و  نود و  

سه میلیون و  سیصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 84.79  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/08/11 1/98/32260 بدوي اسماعیل  
آباد پشت 

مسجد امام 
رضا جنب 

کوچه پنجم

1-1-10498-12-1-0-0 270
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 93 مورخ 1396/07/26 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 488.85 مترمربع  صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام فونداسیون و به 
استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف به سطح 24.04 مترمربع  بوده 

است. که بابت آن داراي راي کمیسیون بدوي مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر 
بشماره 1/96/22314 مورخ 1396/10/12 مبنی بر جریمه می باشد حالیه عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد.به استناد نقشه برداري تفکیکی 

:ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 2.01  متر مربع -1

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 3.14 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 78.15 متر مربع ( هر طبقه 26.05 متر  -3

مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -4
0.47 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 1.02 متر مربع ( هر طبقه 0.34 متر 

.مربع) و عرض باقیمانده پله 1.10 متر می باشد
حذف انباري در زیر شیروانی و کاهش آن بسطح 30.41 متر مربع -5

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -6
رعایت حداقل پارکینگ می گردد  در خصوص تائید پارکینگهاي مازاد ( پارکینگ شماره 4 و 

5 ) پس از پارك عملی در محل در زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد درخواست گواهی 
عدم خالف دارند  سطح اشغال مجاز (بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال مورد 

 استفاده 70.5 درصد می باشد.سابقه کمیسیون ماده صد دارد
 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی 

شماره225167  مورخ 97.11.18معادل 30,720,000(سی میلیون و  هفتصد و  بیست 
هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 51.2  0
 

80000  , 1371 احداث مغازه بدون مجوز 1398/08/11 1/98/32261 بدوي جاده فخب 
روبروي 
کوچه 

بوستان 3

1-1-10669-3-1-0-0 270
1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی اصول سه گانه به شماره 130476 مورخ 

98.07.22  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 3,023,040(سه 
میلیون و  بیست و  سه هزار و  چهل) ریال صادر می گردد.

جریمه 113.09  0.1
 

110000  , 1374
 , 1391

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 1/98/32261 بدوي جاده فخب 
روبروي 
کوچه 

بوستان 3

1-1-10669-3-1-0-0 270
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت مشاعی دودانگ از ششدانگ یک قطععه زمین بیاض 
بمساحت 2900مترمربع که بدون مجوز بالمانع تفکیکی به چند قطعه تقسیم گردیده 

است..حالیه ملک متقاضی برابر نقشه برداري عرصه بمساحت 510.73 مترمربع وداراي اعیان 
:مسکونی و تجاري فاقد مجوز با مصالح بلوکی و داخل تراکم بشرح ذیل میباشد

اعیان مسکونی (خانه ویالئی) بسطح 92.16مترمربع (با قدمت سال 74)-1
احداث سایبان درمحوطه بسطح 20.93مترمربع (با قدمت سال 91)-2

احداث دو باب مغازه هرکدام  بسطح 24.39 و 26.81 مترمربع که جمعآ بسطح51.20 -3
.. مترمربع (با قدمت سال 91) فاقد بالکن

.میباشد
..باتوجه به قدمت بنا ضوابط پارکینگی تعلق نمیگردد -4

فعالیت شغلی مغازه ها تحت عنوان مکانیکی و آهنگري اتومبیل درحال فعالیت میباشد.و  
..داراي تابلو به ابعاد 1*2 متر براي مکانیکی  و 0/3* 3متر براي آهنگري ماشین

ضمنآ باستناد  خط پروژه 12مورخ 97/06/19(641) درحد شرقی متصل به حریم رودخانه 
بمقدار 341.21مترمربع (که ازاینمقدار بسطح 20.52مترمربع ازاعیان)درحریم رودخانه) 

***قرارداشته ودرحد غربی به خیابان 24متري متصل وفاقد عقب نشینی میباشد
=====

حالیه براساس هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري مورخ 97/11/09 درخصوص 
قدمت بناي دوباب مغازه سال 71 با توجه به قدمت مصالح وسربندي وتاریخ مکاتبات 

متقاضی با فرمانداري و اداره ره وترابري موجود درپرونده اعالم نمودند..===مراتب جهت 
.ارسال مجدد به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان یک طبقه روي پیلوت، با 
توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور 
بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه 

کارشناسی به شماره ش ر-129304 مورخ 98/07/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل 

تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 96,137,200(نود و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  هفت 

هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 310.12  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/19 1/98/32262 بدوي بلوار  
دیلمان 
انتهاي 

بهشتی  
 دهسرا

1-1-10397-701-1-0-0 270
2

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 524,938,500(پانصد و  بیست و  

چهار میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 112.89  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی داراي فروشنامه عادي که برابر فروشنامه به مساحت 
حدود 453 متر مربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکت بتن آرمه و با 

قدمت سال 1393نموده که در حال حاضر بصورت یک طبقه روي پیلوت بوده  و سقف طبقه 
اول شیروانی نداشته و داراي میله گرد هاي انتظار جهت احداث ستون هاي طبقه دوم در 
آینده بوده که در این مرحله بصورت نیمه کاره رها گردیده و ایزوگام گردیده و طبقه اول 
بصورت یک واحد مسکونی در حال بهره برداري می باشد. ضمناً ساختمان فاقد نما سازي 
بوده و پیلوت به صورت سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري و نقشه معماري ارائه 
:شده کل زیر بناي احداثی بسطح 423.01 متر مربع بوده که  تخلفات به شرح زیر می باشد
همکف بصورت پیلوت بسطح 165.67 متر مربع  می باشد. ضمناً بسطح حدود 90 متر  -1

مربع بصورت کرسی چینی بوده که مالک تا ارتفاع پیلوت حدود 2.4 متر با مصالح شن و گل 
.پر نموده که جز سطح اشغال همکف بوده اما در زیر بنا لحاظ نگردیده است

احداث طبقه اول بسطح 247.22 متر مربع -2
احداث ادامه راه پله به طبقه دوم بسطح 10.12 متر مربع که هنوز طبقه دوم احداث  -3

.نگردیده است
که مسکونی در زمین کشاورزي بوده ودر طرح تفصیلی جدید بر   T-R212 با توجه به کاربري
مجاز به احداث دو طبقه با مساحت مسکونی 150 متر مربع در هر طبقه  R212 مبناي کاربري

می باشد. لذا داراي خارج از تراکم در همکف بسطح 15.67 متر مربع و خارج از تراکم در 
.طبقه اول بسطح 97.22 متر مربع بوده و مابقی در حد تراکم می باشد

جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.  مراتب با توجه  
.به استعالم موقعیت مکانی تقدیم حضور می گردد

270
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمودآقاجانی  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 2 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 
الیحه دفاعیه معترض و ارائه تعهد محضري در خصوص عقب نشینی بشماره 144271 

مورخ 1398.03.30 (دفترخانه  اسناد رسمی شماره 60رشت ) ، ضرورتی بر قلع آن 
احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات ، و 

برابر نظریه کارشناسی شماره 93963  مورخ 98.06.03  ارزش سرقفلی به مبلغ 
45.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 9,000,000(نه 
میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 29.11  0
 

130000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1398/08/26 1/98/32264 تجدید 
نظر

پستک- 
زمینهاي 
واگذاري 
اداره گاز

1-1-10402-902-1-0-0 270
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک باب مغازه بر 
روي عرصه نسقی و فاقد بالکن با قدمت سال 75 میباشد.برابر نقشه معماري ارائه شده 
مساحت مغازه 29.11 مترمربع بوده که در زمان بازدید فاقد فعالیت میباشد. در خصوص 

***تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/12/27 به سطح 14.93 مترمربع در تعریض معبر 

.24 متري وقع گردیده است
مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-229529-1396 مورخ 96/11/14 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  طبقه چهام و احداث انباري راي به جریمه به مبلغ310,212,000(سیصد 

و  ده میلیون و  دویست و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 36.93  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 1/98/32270 بدوي پشت  
شهرداري 

کوچه نشاط 
بن بست 

بربر

1-2-10015-94-1-0-0 270
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/155 مورخ  97/6/19 با زیر بناي کل  2159.56 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 

کاري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي مغایرت هایی به شرح زیر 
:می باشد

کاهش بنا در همکف بسطح 0.41 متر مربع -1
کاهش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 4.89 متر مربع ( هر طبقه 1.63 متر مربع) -2

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 31.53 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي -3
 کاهش زیر شیروانی بسطح 1.86 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 5.4 متر مربع -5
.رعایت پارکینگ می گردد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
.عملیات ساختمانی به پایان رسیده است ***

270
4

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز(بارانداز در حیاط) به مساحت 20.91 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 10,036,800(ده میلیون و  سی و  شش هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 20.91  0.5
 

960000  , 1394 احداث بارانداز در حیاط 1398/08/28 1/98/32272 بدوي فلکه شهید  
قلی پور 
زمینهاي 

فرهنگیان 
خ توحید - 
کوچه اول 

سمت راست
 

1-2-10452-45-1-1-0 270
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شد شده بصورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع درهمکف 
و داراي پایانکار به شماره 27472 مورخ 85/8/6 و بالمانع 1/33/101585 مورخ 89/6/9 
میباشد حالیه بعد از ان اقدام به نصب بارانداز در حیاط نموده اند که برابر نقشه برداري 

پیوست اقاي مهندس یگانه بارانداز به مساحت 20/91 مترمربع میباشد جهت میزان دقیق 
عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد ******************* برابر خط پروژه 
12-98/9/20 و برابر نامه اداره راه و شهرسازي به شماره 19394 مورخ98/5/8 ملک فوق 

فاقد عقب نشینی میباشدحالیه  متقاضی درخواست  پاسخ استعالم  عدم مسیر دفترخانه را 
/. دارند.مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد

270
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 158.53 متر مربع  با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,065,321,600(یک میلیارد و  شصت و 
 پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 158.53  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/11 1/98/32355 بدوي پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام  
مریم

1-2-10079-13-1-0-0 270
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 

به شرح  تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقات  به مساحت 12.64 مترمربع و مازاد 
انباري به مساحت 11.2 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 79,833,600(هفتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  سی و  سه 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.84  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 1/98/32362 بدوي خ سعدي -  
 کوچه 

  پورنقاشیان

1-2-10318-202-1-0-0 270
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/100 مورخ 1397/05/23 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 14 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.1837/9 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

کاهش بنا در همکف بمساحت 0/58 متر مربع-1
کاهش بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 1 متر مربع (هر طبقه 0/25 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 41/57 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 12/64 متر مربع (هر طبقه -4

بمساحت 3/16 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 11/20 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5

مربع در زیرشیروانی
توضیح اینکه واحد هاي مسکونی از 14 واحد به 12 واحد کاهش یافته و

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 54/95

.حدنصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

270
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,484,784,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 220.95  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 1/98/32376 بدوي بلوار 
ولیعصر  خ 

عرفان 
زمینهاي 

  استانداري

1-1-10403-12-1-0-0 270
8

با توجه به صدور راي  قلع بنا در خصوص بناي غیر مسکونی (مغازه تجاري) یک واحد 
کسري پارکینگ تجاري و دو واحد کسري پارکینگ مسکونی  موضوعا منتفی است. 

ردتخلف 75 3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص احداث یک طبقه مازاد 

 راي به جریمه به مبلغ1,579,116,000(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  نه میلیون و  
یکصد و  شانزده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 187.99  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/08/11 1/98/32376 بدوي بلوار 
ولیعصر  خ 

عرفان 
زمینهاي 

  استانداري

1-1-10403-12-1-0-0 270
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/273 مورخ 1396/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی به همراه یک باب مغازه به سطح 60.37 مترمربع با زیر بناي کل 720.64 مترمربع 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 48.81 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 40.31 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 171.81 مترمربع ( هر طبقه 57.27 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

سوم جمعاً به سطح 0.33 متر مربع ( هر طبقه 0.11 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

احداث یک طبقه مازاد به سطح 187.99 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 46.84  -
مترمربع به صورت احداث واحد مسکونی و به سطح 141.15 مترمربع تراس روباز می باشد )
داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با  -

توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي یک 
.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

به سطح 38.2 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي سبز 
.با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 60% ...................... مورد استفاده 81.78
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
***********************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 125333 مورخ 1398/07/14 مبنی بر 
اینکه با فرض اعاده توسعه تجاري به پیلوت تعداد کسري پارکینگ اعالم شود ، الزم به 
توضیح است در صورت تبدیل توسعه تجاري به سطح 40.31 مترمربع به پیلوت ، کسري 
پارکینگ تجاري منتفی و در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی ( به دلیل 

.احداث طبقه مازاد ) می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

270
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فریدون پورصیادي موضوع گزارش شهرداري 
منطقه یک رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به مساحت 2.60 مترمربع و توسعه 

بناي همزمانساز در همکف و نیم طبقه بمساحت 18.30 با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 3,290,175(سه میلیون و  دویست و  نود هزار و  یکصد و  هفتاد و  

پنج) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 20.89  1.75
 

90000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 1/98/32377 بدوي خیابان 
سعدي - 

داخل کوچه 
نوسازي 
 مدارس

1-2-10300-133-1-0-0 270
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت 198.12 مترمربع که از بابت  دو واحد مسکونی ( بصورت سوئیت و یک 

واحد در همکف و  نیم طبقه با دیوار جداکننده در حیاط به طول 8 متر ) در محل موجود می 
.باشد

الزم به ذکر است که از بابت اعیان به مساحت 154 مترمربع داراي صورتجلسه کمیسیون 
.ماده صد مورخ 81/11/20 و مبنی بر صدور جریمه می باشد

.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده تخلفات به شرح زیر در محل موجود می باشد
. توسعه بناي همزمان ساز به مساحت 14.39 مترمربع در همکف -1

. احداث پمپ آب درحیاط به مساحت 2.60 مترمربع -2
. توسعه بناي همزمانساز به مساحت 3.90 مترمربع در نیم طبقه -3

. احداث دیوار جداکننده دو واحد به طول 8 متر -4
 تبدیل پیلوت به یک واحد سوئیت  به مساحت 45.24 -5

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد -6
از بابت گزارش فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/32377 مورخ 

1398/08/21 و مبنی بر جریمه و از بابت تبدیل پیلوت به یک واحد سوئیت  به مساحت 
45.24  و   دو واحد کسري پارکینگ مسکونی  و  احداث دیوار جداکننده دو واحد به طول 8

. متر  ، داراي راي تخریب می باشد
حالیه طی بازدید میدانی دیوار جداکننده به طول 8 متري تخریب و همچنین سوئیت در 

 همکف جمع آوري شده است
به استناد خط پروژه 13 مورخ 1398/08/03 به مساحت 5.41 مترمربع از عرصه در تعریض 

.کوچه 6 متري اصالحی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 16.71مترمربع، اضافه بنا در طبقات 

اول تا پنجم هر طبقه 42.76مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
در همکف به مساحت 3.13 مترمربع و در طبقات  هر یک به مساحت 3.13 مترمربع و 

احداث یک طبقه مازاد به مساحت 201.66 متر مربع  که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 3.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,545,576,000(چهار میلیارد و  
پانصد و  چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 450.95  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/08/18 1/98/32378 بدوي 0-0-1-42-10155-1-1  گلسار 149  271
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/98 مورخ 1397/05/21 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1079.6 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و ستونهاي طبقه ششم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 16.71 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 213.8 مترمربع ( هر طبقه 42.76 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به سطح 201.66 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 3.13 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 15.65 متر مربع ( هر طبقه 

3.13 متر مربع )
.تاکنون زیرشیروانی و سربندي اجرا نگردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد بموجب نظریه کارشناس رسمی در خصوص تایید استحکام بنا به 

شماره 134434مورخ 98.7.29با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 
3,341,024,400(سه میلیارد و  سیصد و  چهل و  یک میلیون و  بیست و  چهار هزار و  

چهارصد)   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 312.83  3
 

3560000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/08/13 1/98/32382 بدوي گلسار  
خ92 

فرعی74
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

34,033,600(سی و  چهار میلیون و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 2.39  4
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/13 1/98/32382 بدوي گلسار  
خ92 

فرعی74

1-1-10052-1-1-0-0 271
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنادر همکف بصورت بارانداز  با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 128,328,750(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست و 
 هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.75  2.25
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن براي چهار واحد کسري پارکینگ 

مسکونی  با ضریب 1.75  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 623,000,000
(ششصد و  بیست و  سه میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  1.75
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات اول تا ششم  با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 7,725,378,000(هفت میلیارد و  هفتصد و  بیست و  پنج میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 723.35  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3560000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

929,694,000(نهصد و  بیست و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  چهار هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 87.05  3
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا در زیرزمین  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

5,820,600(پنج میلیون و  هشتصد و  بیست هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.09  1.5
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن براي سه واحد کسري پارکینگ  
تجاري  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 534,000,000(پانصد و  

سی و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخ 1396/06/07و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

320607 مورخ 1396/12/28 به صورت 6.5 طبقه با زیرزمین به همراه 4 باب مغازه با زیر بناي 
کل 2345.73 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام سربندي بوده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 1.09 مترمربع -

اضافه بنا در همکف به سطح 46.75 مترمربع ( به صورت احداث بارانداز در حیاط مشاعی  -
جهت تامین 2 پارکینگ می باشد )

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت در همکف به سطح 2.39 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.13 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 87.05 مترمربع ( با توجه به حذف واحد مسکونی در طبقه -
اول و تبدیل آن به تجاري )

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 630.44 مترمربع ( هر طبقه 157.66   -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه ششم به سطح 70.58 مترمربع -
 تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 312.83 مترمربع -

افزایش تعداد واحد از 16 به 21 واحد -
داراي 4  واحد کسري پارکینگ مسکونی و داراي 8 واحد کسري پارکینگ تجاري می  -

باشد که با توجه به پرداخت 5 واحد کسري پارکینگ تجاري زمان پروانه ، در نتیجه داراي 3 
.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نگردیده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 80% ............................ مورد استفاده 88.83
***************************************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي مورخ  1398/08/13 مبنی بر پرداخت جریمه 
.نقدي می باشد و پس از آن خالفی مشاهده نگردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی و صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي تجدید نظر با جریمه به مبلغ 

1,838,928,000(یک میلیارد و  هشتصد و  سی و  هشت میلیون و  نهصد و  بیست و  
هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 218.92  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1398/08/14 1/98/32390 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان 

کوچه بارش 
3 روبروي 
ساختمان 
شماره 3 

نظام 
  مهندسی

1-1-10245-179-1-0-0 271
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حسب بررسی محتویات پرونده  به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

259,459,200(دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.لذا راي تجدید نظر عیناً تائید میگردد.

جریمه 154.44  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 43 مورخ 1394/04/20 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 559.71 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سقف 
طبقه چهارم بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف با توجه به حذف سایبان به سطح 43.34 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 173.36 مترمربع ( هر طبقه 43.34  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 2.22 متر مربع

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 154.44 متر مربع ( تبصره 7) -
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي علی رفیعی نوده  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح احداث سایبان در همکف به مساحت 3.71 مترمربع و 

0.03 متربع بناي همزمانساز مازاد بر تراکم در همکف ، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم 
هر طبقه به مساحت 23.69 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 608,555,500(ششصد و  هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  پانصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 74.81  2.5
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/05 1/98/32391 بدوي فلکه جهاد  
-  زمینهاي 
 فرهنگیان

1-2-10451-21-1-0-0 271
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بنا  به شماره 
1/97/8 مورخ 1397/04/05 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به 

. مساحت کلی 462.34 مترمربع صادر شده است
از بابت تخلفات در مرحله اتمام اسکلت و سقف طبقه همکف و ستون هاي انتظار طبقه اول  

و به مساحت 23.66 مترمربع  داراي سوابق و راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
.1/97/27250 مورخ 1397/10/23 مبنی بر صدور جریمه می باشد

حالیه با توجه به نقشه برداري نظام مهندسی و پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله سفت 
:کاري داراي اضافه بناي مازاد برتراکم و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در همکف به مساحت 0.03 مترمربع -1
. احداث سایبان در همکف به مساحت 3.71 مترمربع -2

. بناي مازاد برتراکم در طبقه اول به مساحت 23.69 مترمربع -3
. بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم  به مساحت 23.69 مترمربع -4
. بناي مازاد برتراکم در طبقه سوم  به مساحت 23.69 مترمربع -5

سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 54.81 درصد و سطح اشغال موجود 71.10  درصد  
.می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي عیسی شبان و شرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 29.74 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات مجاز اول تا سوم هر طبقه به مساحت 20.54 مترمربع، احداث 

طبقه مازاد ( طبقه چهارم) بمساحت 129.95مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف به مساحت 5.34 مترمربع و در طبقات به مساحت 17.73 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف با توجه به نظریه کارشناسی شماره 138593 مورخ 

1398.08.06 (ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز) مبنی بر تایید ایستایی و 
استحکام بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,463,350,400(دو میلیارد و  چهارصد و  
شصت و  سه میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 244.38  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/08/21 1/98/32393 بدوي بلوار  
دیلمان 
انتهاي 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
زمینهاي 
احمد پناه 

جنب 
نانوائی

1-1-10492-8-1-0-0 271
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/126 مورخ 1397/06/06 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 513.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 29.74 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 9.20 مترمربع به  -
صورت سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 61.62 مترمربع ( هر طبقه 20.54 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 129.95 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 5.34 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 17.73 متر مربع ( هر طبقه 

5.91 متر مربع )
 ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1 متر تا 1.10 متر متغیر می باشد *

*
.زیر شیروانی به سطح 25.77 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 32.79 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 35.5 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
** %سطح اشغال مجاز 70% ...................... مورد استفاده 80 **

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی خانم ثمین یوسفی موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 651,196,500(ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  نود و  شش هزار و  
پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 418.25  0.5
 

3300000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 1/98/32394 بدوي پستک  
باالتر ازکوي 
طالقانی بن 

بست 
طالقانی

1-1-10402-307-1-0-0 271
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق تصویر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 205.30 مترمربع بوده که در زمان بازدید مشتمل بر ساختمان در حال 
احداث بدون مجوز و در مرحله اتمام سقف سوم در یک واحد مسکونی میباشد، برابر نقشه 

برداري ارائه شده مساحت عرصه وضع موجود 111.74 مترمربع میباشد.حالیه با توجه به 
:نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

 احداث بنا درهمکف به صورت پیلوت و مسکونی به سطح 153.42 مترمربع -1
 احداث بنا در طبقه اول به سطح 153.42 مترمربع -2

احداث بنا در طبقه دوم به سطح 111.41 مترمربع که از این مقدار به سطح 82.32  -3
.مترمربع تراس روباز میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.مطابق سند مالکیت تنها از حد شمال متصل به کوچه میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/08/01 فاقد عقب نشینی از معبر 6 متري در حد 

.جنوب بوده و برابر طرح تفصیلی از حد شمال معبري تعریف نگردیده است
(زمینهاي کشاورزي) کل اعیان خارج تراکم  G213 با توجه به قرارگیري ملک در کد پهنه

.میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص اضافه بناي همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 471,686,400(چهارصد و  هفتاد و  یک میلیون و  ششصد و  هشتاد 

و  شش هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 47.58  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/32396 بدوي  
گلسار-بلوار 
سنبل  سوم
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه مرحله اول بشماره 138 مورخ 
1396/09/08 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 294/32 متر مربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري ودر دوطبقه در دو واحد مسکونی بوده که مالک بر 
خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل 

:نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  69/97 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده 81.63 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  14.88 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  14.88مترمربع که جمعآ بسطح  29.76 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 0/92 مترمربع که -

جمعآ بسطح 1/84 مترمربع
 عرض راه پله 2/70  متر-

 کاهش راه  پله به بام بسطح 8.34 مترمربع-
 افزایش انباري درهمکف (بیش از سطح مجاز5مترمربع) بمقدار 1/10 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها  رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 51.81 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم هر طبقه به مساحت 51.81 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 4.32 مترمربع، مازاد انباري، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2,672,208,000(دو میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  دو میلیون و  

دویست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 265.1  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/22 1/98/32398 بدوي بلوار دیلمان 
- شهرك 
 امام علی
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/215 مورخ 1397/07/23 و متعاقب آن اصالح پروانه ساختمانی به 
شماره 346012 مورخ 1397/12/12 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 
انباري) در8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1404.35 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه 

: به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 51.81 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 68.61 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 51.81 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 51.81 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 51.81 مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 51.81 مترمربع-6
 کاهش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 8.16 مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -8
مفید در طبقات به مساحت 4.32 مترمربع .( هر طبقه 1.08 مترمربع )

. اضافه بناي تراکمی از بابت انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 1.73 مترمربع -9
.عرض راه پله 1.10 متر می باشد

.سطح اشغال موجود در زمان پروانه 60 درصد و سطح اشغال موجود 75.40 درصد می باشد
از بابت گزارش فوق الذکر داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/32788
. مورخ 1398/09/16 مبنی بر جریمه و از بابت سوئیت در همکف داراي راي تخریب می باشد

.حالیه طی بازدید میدانی سوئیت موجود در محل اعاده به وضع پیلوت شده است
کسري پارکینگ ندارد. ولیکن با توجه به افزایش و احداث درب سواره روي بیشتر در حد 

غربی ، حالیه چهار واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد. ( پارك حاشیه اي رعایت 
شده است .)

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي طبقه اول به مساحت 21.17 مترمربع، اضافه بناي طبقات دوم تا 

چهارم هریک به مساحت 0.19 مترمربع، احداث سرویس بهداشتی مشاعی در 
زیرشیروانی به مساحت 5.26 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 156,192,000(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  یکصد و  
نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 1/98/32399 بدوي طالقانی بن  
بست 

جنگلداري 
و بن بست 

باشگاه 
ساعی زمین 

دوبر می 
باشد

1-2-10003-305-1-0-0 271
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متثقاضی داراي پروانه 383 مورخ 1394/12/27 و تمدید 
پروانه مورخ 1395/11/25 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 48 واحد مسکونی با رعایت 2 متر 
عقب سازي در طبقه سوم و 4 متر عقب سازي در طبقه چهارم بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 6003/52 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 
:  اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت تخلفات بشرح ذیل

اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 5/84 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 64/79 متر مربع-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/15 متر مربع و در -3
طبقات 8/28 متر مربع (هر طبقه 2/07 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/11/16 و پرونده مختومه می باشند.پس از آن داراي 
گواهی عدم خالف بشماره 347642 مورخ 1397/12/16 با زیربناي 5861.91 متر مربع در 46

  واحد مسکونی می باشد
توضیح اینکه برابر نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده وضع موجود مالک بدون مجوز و 
خالفساز  اقدام به احداث سایبان با سازه فلزي بسطح 81.35 متر مربع با پوشش سربندي 
شیروانی در حیاط جهت تامین 6 واحد پارکینگ مازاد  نمودند و مجموع زیربناي ساختمان 

5965 متر مربع می باشد و تعداد واحدهاي مسکونی 46واحد می باشد بنابر این موارد خالف 
: نسبت به گواهی عدم خالف صادره بشرح ذیل میباشد

اضافه بنا در همکف بسطح 81.35 متر مربع بصورت احداث سایبان جداساز در حیاط با  -1
 اسکلت فلزي و سربندي شیروانی جهت تامین 6واحد پارکینگ مازاد

 اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 21.17 متر مربع بصورت توسعه سایبان بتنی-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بسطح 0.57 مترمتر مربع (هر طبقه 0.19 متر -3

 مربع )
تعداد واحدهاي مسکونی دو واحد کاهش یافته (از 48 واحد به 46 واحد ) -4

در زیرشیوانی  نسبت به گواهی عدم خالف صادره توسعه بنا ندارد لیکن سرویس  -5
 بهداشتی مشاعی بسطح 5.26 متر مربع احداث شده است

.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
سطح اشغال مجاز با احتساب زیربناي راه پله 56.99% سطح اشغال اجرائی با  ******

 احتساب زیربناي راه پله 61.04% سابقه کمیسیون ماده صد  دارد
بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر ماده صد طی شماره 1/98/33201 مورخ  ******
1398/10/02 مبنی بر جریمه میباشند مراتب جهت فرم تحلیل درآمدي و به روز رسانی 

 تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

844,905,600(هشتصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 125.73  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1398/09/12 1/98/32401 تجدید 
نظر

استادسرا   
گل- بن 

بست اصالت

1-2-10051-2-1-0-0 271
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در حال احداثی  که داراي پروانه احداث بنا به شماره 1/96/210 
مورخ 96/12/12 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و انباري زیرشیروانی با 
زیربناي کلی 715.10 مترمربع  وداراي عدم خالفی بشماره 330486 مورخ 1397/07/01 با 

زیربناي 730.03 مترمربع دریافت داشته است.. در مرحله اتمام ستون و سقف طبقه همکف 
و به استناد نقشه معماري داراي سابقه بشرح ذیل در واحد جلوگیري از تخلفات بوده که 

. منجر به صدور گواهی عدم خالف مجدد  تا این مرحله گردیده است
 اضافه بنا در همکف حدودآ بسطح1.13متر مربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.83 مترمربع -
*********************************************************

******************************
حالیه عملیات ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات می باشد و تا 
این مرحله باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین 

: می باشد
سطح اشغال مجازبدون احتساب راه پله و سایبان 55%-----------سطح اشغال مورد  -

% استفاده با احتساب راه پله 79/42
 کاهش بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.16 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 88.80 مترمربع (هر طبقه 22.20 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.05 مترمربع و در طبقات  -
بسطح 35.88 مترمربع (هر طبقه 8.97 مترمربع )عرض موجود راه پله در هر طرف 1.10متر 

.طبق نقشه می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.51 مترمربع -

 . رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. رعایت 4 پارکینگ تا این مرحله می گردد و در زمان پایانکار نیاز به جانمایی عملی دارد -

.طبق پروانه صادره فاقد عقب نشینی است -
 ******************************************************

از بابت تخلفات فوق داراي آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می 
. باشد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه خالف جدیدي مشاهده نشد و درخواست 
صدور گواهی عدم خالف بر اساس آراي صدره از کمیسیون ماده صد را دارند....مراتب جهت 

.صدور دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

بدیهیست با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري 
پارکینگ موضوعا منتفی است.

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/17 1/98/32402 تجدید 
نظر

شهرك  
فرهنگیان 

خ توحید ك 
26  

1-2-10449-113-1-0-0 27
20

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی به 
سطح 144 مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی با قدمت سال 97 فاقد مجوز بصورت 5 

طبقه در 6 واحد مسکونی بر روي دو باب مغازه و پیلوت بازیربناي 904.65 مترمربع میباشد، 
برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود 150.92 مترمربع میباشد.با توجه به نقشه 

:هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بنا درهمکف به سطح 147.45 مترمربع که از این مقدار به سطح 27.49 مترمربع  -1

.به صورت احداث دو باب مغازه و مابقی پیلوت و انباري میباشد
احداث بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 737.25 مترمربع (هر طبقه 147.45 مترمربع) -2

در 6 واحد مسکونی
احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح 19.95 مترمربع -3

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -4
.داراي پنجره مشرف به پالك مجاور در طبقات میباشد

.پخ دوگذر رعایت نگردیده است
.ابعاد پاسیو رعایت نگردیده است

قرار دارد و سطح اشغال موجود 97.70 درصد و کال خارج تراکم  G213 عرصه در کد پهنه
.میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
واقع شده و  G213 به استناد گواهی کارشناس خط پروژه کاربري ملک مورد نظر در پهنه

.فاقد طراحی معبر می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض  راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 46.77  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 1/98/32405 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي - 

کوچه 
پورنقاشیان
- کوچه الله

 

1-2-10309-42-1-0-0 27
21

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا احتشامی  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 5 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از 

اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري در خصوص سایبان(همگن) احداثی ضمن تخفیف و تقلیل 

جریمه مورد حکم از  2.5 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  13,139,400(سیزده 
میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 10.77  1
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص  افزایش واحد، راي بدوي تایید میگردد. ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 163 مورخ 
97/06/24 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 9 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  

کالً با زیر بناي 1199.82 مترمربع می باشد که پروانه اصالح شده و بصورت 4طبقه روي 
پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل 11 واحد مسکونی با زیربناي کل 1579.01 مترمربع 

. گردیده است
حالیه مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث 
نموده ، عملیات ساختمانی در حد  سفتکاري  می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز همکف 59.99 % ------- سطح اشغال مورد استفاده 69.22 -

اضافه بنا در همکف به سطح 14.91 مترمربع که از این مقدار بسطح 5.58 مترمربع احداث  -
 . سایبان همگن در حیاط جلو می باشد

احداث سایبان در همکف با مصالح همگن با پیشروي بسمت 2 متر حیاط خلوت بسطح  -
 5.19 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 37.28 مترمربع ( هر طبقه  9.32 مترمربع  -
(

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 8.27 مترمربع لیکن بسطح 0.16 مترمربع بناي مازاد بر  -
 . تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند

  افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 11 به 12  واحد -
با توجه به جانمایی پارکینگ رعایت 12 باب پارکینگ گردیده که برابر با ضوابط جاري 8  -

. باب بدون تزاحم و 4 باب در تزاحم می باشد
 .  در صورت ابقاي سایبان پاکینگ ها بدون تزاحم خواهد شد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد - 
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

 . ضمنا چک لیست کمیسیون ماده صد چک گردید
پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد . حالیه تقاضاي صدور 

گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت 
.بروزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27
21
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي  در خصوص اضافه بنا در 
همکف و طبقات با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و 

نظربه اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 1,234,540,800(یک میلیارد و  دویست و  سی 
و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 122.56  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/09/16 1/98/32409 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
معین  

زهره-بن 
بست 6 
متري

1-1-10235-60-1-0-0 27
22

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/209 مورخ 1397/07/19و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

346141 مورخ 1397/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
530.55 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 29.69 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.12 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 89.07 مترمربع ( هر طبقه 29.69 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.65 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.03 متر مربع ( هر طبقه 1.01 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.20 متر تا 1.36 متر متغیر می 

.باشد
کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به میزان 1.29 مترمربع

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 17.72 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
% سطح اشغال مجاز پروانه 70% ...................... مورد استفاده 86.38

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

2,697,062,400(دو میلیارد و  ششصد و  نود و  هفت میلیون و  شصت و  دو هزار و  
چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 272.08  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/09 1/98/32411 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی  
روبروي 
کوچه 
میخک

1-1-10278-19-1-0-0 27
23

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد و راي بدوي 
عیناً تائید میگردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 130 مورخ 
1396/09/20 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

.زیربناي 697/30 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی (همگن با سازه اصلی) بمساحت 21/91 متر -1
مربع

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 45/27 متر مربع (هر طبقه 15/09 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 174/29 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
کاهش زیرشیروانی بمساحت 33/73 متر مربع بدلیل حذف انباري-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/55 متر مربع و طبقات -5
بمساحت 16/74 متر مربع (هر طبقه 5/58 متر مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 4/21 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -6
مربع در همکف

احداث سرویس بهداشتی مشاعی در زیرپله بمساحت 2/11 متر مربع-7
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-8

با توجه به ضوابط مجاز به تأمین 2 درب 3 متري میباشند درحالی که طبق نقشه ها 2 -9
.درب هر کدام به عرض 4 متر تأمین گردیده و تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

27
23

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً 
به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 

گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا 

سوم هریک به مساحت 42.46 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 127.54 
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.59 مترمربع راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,999,289,600(دو میلیارد و  نهصد و  نود و  نه میلیون و  دویست و  هشتاد و  نه 

هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 297.97  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/26 1/98/32412 تجدید 
نظر

گلسار  
خ125 

ولیعصر- ك 
چهارم

1-1-10117-15-1-0-0 27
24

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/193مورخ 
1396/12/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 608.10  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست  و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 42.46مترمربع -

بسطح 0.59 مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در  -
 . همکف دارد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  127.38مترمربع ( هر طبقه 42.46 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 127.54مترمربع که از این مقدار بسطح 16.08  -
. مترمربع  بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد

کاهش سطح زیرشیروانی با توجه به کاهش تعداد انباري به یک باب بسطح 21.82 مترمربع -
 

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 4 به 5 واحد  که با توجه به جانمایی رعایت پارکینگ  -
. می گردد

. رعایت حداقل دسترسی مناسب (0.50 متر) به انباري ها برابر ضوابط می گردد -
 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

27
24

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

6,528,412,800(شش میلیارد و  پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  چهارصد و  
دوازده هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 647.66  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/32413 تجدید 
نظر

گلسار  
  خ192

1-1-10531-24-1-0-0 27
25

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد و راي بدوي 
عیناً تائید میگردد.

ردتخلف 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/247 مورخ 1396/12/27 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.906/16 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 77/38 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 252/57 متر مربع (هر طبقه 84/19 متر مربع)-2

احداث طبقه چهارم بمساحت 292/19 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/87 متر مربع-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/71 متر مربع و طبقات -5
3.2.1 بمساحت 18/81 متر مربع (هر طبقه 6/27 متر مربع)

بمساحت 90/59 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -6
.نگردیده و در نقشه ها نیز جانمایی نگردیده است

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-7
.و با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

27
25

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي بدوي به شماره صدرالذکر با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري 
مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد 

اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري بابت افزایش بنا در همکف به مساحت 7.31 مترمربع، افزایش بنا در طبقات 

اول و دوم هر یک به مساحت 20.53 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید به مساحت 10.08 مترمربع و مازاد انباري به مساحت 7.1 مترمربع، ضمن 

نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2.75 برابر ارزش معامالتی راي به 
پرداخت جریمه به مبلغ  558,822,000(پانصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هشتصد و  

بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.55  2.75
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/08/26 1/98/32419 تجدید 
نظر

گلسار خ    
124 چوالب

1-1-10390-82-1-0-0 27
26

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 25مورخ 
96/05/05به صورت  دوطبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی  و پروانه مرحله دوم بشماره 

..314251 مورخ 96/12/12 با زیربانی 307.83 مترمربع در یک واحد مسکونی میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 7.31مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  20.53مترمربع که جمعآ بسطح  41.06مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح(2.55+7.53)مترمربع -

که جمعآ بسطح 10.08مترمربع
 عدم اجراي ادامه راه پله به بام بسطح 14.25مترمربع-

بمقدار 7.10 مترمربع مازاد سطح انباري (بیش از ضوابط سطح  5مترمربع)-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27
26

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
بابت افزایش بنا  ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2.75 برابر 

ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,806,697,200(یک میلیارد و  هشتصد و  
شش میلیون و  ششصد و  نود و  هفت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 195.53  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/18 1/98/32420 تجدید 
نظر

  v گلسار
بلوار دیلمان 

خ وحدت 
کوچه 

وحدت 6

1-1-10069-77-1-0-0 27
27

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/86 مورخ 
1397/05/15به صورت  سه طبقه روي پیلوت با زیر شیروانی در  واحد مسکونی  با زیر بناي 

..کل  499.83مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنادر همکف بسطح13.39مترمربع که ازاین مقدار بسطح 2.13 مترمربع بصورت -1

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ بوده (و عدم رعایت عرض حیاط خلوت  وکاهش 2متر 
 به 1/91 متر)

افزایش بنا درطبقه  اول بسطح11.30مترمربع-2
افزایش بنا درطبقات 3-2هرکدام  بسطح  11.26مترمربع که جمعآ بسطح  22.52مترمربع-3

احداث یک طبقه مازاد بسطح 118.76مترمربع-4
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 7.55مترمربع-5

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در طبقات1-3 جمعآ بسطح 22.01مترمربع-6
کاهش زیرشیروانی بسطح16.97مترمربع-7

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-8
با توجه به افزایش واحدها رعایت پارکینگ میگردد..(افزایش واحدها بصورت یک طبقه -9

مازاد)
...مشمول نما ومنظر میگردد-10

افزایش درب پارکینگی از 4متر به 5متر افزایش یافته است..که مشمول یک واحد کسري -11
..پارکینگ درآمدي میگردد

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27
27

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به 
مساحت 44.4  مترمربع،  به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق 

مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 
کارشناسی به شماره ش ر-158713-98/09/05  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 

مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
575،000،000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 115,000,000(یکصد و  پانزده میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 44.4  0
 

329063  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/24 1/98/32429 بدوي نبش خیابان 
 عرفان

1-1-10294-504-1-0-0 27
28

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت زمین نسقی داراي مبایعه نامه عادي به مساحت عرصه 80 
متر مربع بوده که مشتمل بر دو باب مغازه بدون مجوز بوده که گزارش حاضرمربوط به مغازه 
سمت شرق  به مساحت 44.40 متر مربع می باشد که قدمت ان به استناد تاریخ نصب کنتور 

برق سال 1386 می باشد. به استناد خط پروژه 11 مورخ 98/2/8 فاقد عقب نشینی می باشد. 
مراتب باتوجه به  تصمیم 131755 مورخ 97/7/8 دبیرخانه کمیسیون ماده صد تقدیم حضور 

.می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 

به شرح اضافه بنا در همکف تا طبقه چهارم، هر یک به مساحت 29.53 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.57 مترمربع که حکایت از صحت موضوع 

تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,494,057,600(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  پنجاه و  هفت هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 148.22  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/16 1/98/32432 بدوي گلسار-بلوار 
گیالن 

-خیابان 
192-پالك 

21

1-1-10127-146-1-0-0 27
29

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/260 مورخ 1397/08/30 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1399.13 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اتمام اسکلت و سقف طبقه پنجم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 29.53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 118.12 مترمربع ( هر طبقه 29.53  -
مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه پنجم ) به سطح 304.96 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.57 متر مربع
.ضمناً عرض باقیمانده راه پله بین 1.20 متر تا 1.30 متر متغیر می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز 55% ...................... مورد استفاده 60.76
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

27
29

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.48 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر 
طبقه به مساحت 4.15 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در 

همکف به مساحت 6.93 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 7.58 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 74,361,100(هفتاد و  چهار میلیون و 
 سیصد و  شصت و  یک هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 46.6  0.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/12 1/98/32433 بدوي فرهنگیان 
-خیابان 
توحید 

-توحید 20

1-2-10452-474-1-0-0 27
30

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 316 مورخ 
97/10/22به صورت 3 طبقه روي پیلوت در واحد3 مسکونی  با زیربناي کل 504.80 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله  بمقدار 55 درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله بمقدار  63.96  درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 4.48مترمربع که ازاینمقدار بسطح 3.67 مترمربع بصورت -

 سایبان جهت پارکینگ بوده
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  4.15مترمربع که جمعآ بسطح 12.45 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 7.58 مترمربع که -

جمعآ بسطح 22.74 مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف بسطح 6.93 مترمربع-

 عرض راه پله 2.47 متر-
 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بمقدار 12.61مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27
30

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/08/11 1/98/32434 بدوي بلوار رجائی  
 بن بست 

31

1-2-10103-27-1-0-0 27
31

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ,و نظریه 
کارشناس رسمی به شماره 97.32 مورخ 98.6.6 ، در خصوص احداث یک طبقه مازاد 

با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 2,233,954,800(دو میلیارد و  
دویست و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد)   ریال در 

حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 241.77  2.75
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/08/11 1/98/32434 بدوي بلوار رجائی  
 بن بست 

31

1-2-10103-27-1-0-0 27
31

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,320,088,400(دو میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و  هشتاد و  

هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 306.89  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/235 مورخ 1397/08/09 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.782/65 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 264/28 متر مربع (هر طبقه 66/07 متر -1
مربع)

 احداث طبقه چهارم بمساحت 241/77 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/15 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/88 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 32/73 متر مربع (هر طبقه 10/91 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-5

بمساحت 111/72 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 80 متر مربع کسري -6
.فضاي سبز دارند

.کسري پارکینگ ندارند
(توضیح اینکه با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شمال تعداد یکواحد کسري 

پارکینگ درآمدي دارند.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 29,042,600(بیست و  نه میلیون و  چهل و  دو هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.83  2
 

110000  , 1371
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/16 1/98/32437 بدوي طالقانی خ  
عابدي 

کوچه انعام

1-2-10105-32-1-0-0 27
32

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 121مورخ 1371/08/28 و گواهی 
عدم خالفی بشماره 12319 مورخ 1371/10/28 بصورت دوطبقه روي پیلوت در یک واحد 

..مسکونی با زیربناي کل 204.50مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده  حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده تائید نظام مهندسی 

:داراي مابه التفاوت زیربناي در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
..سطح اشغال مجاز پروانه 63.23 درصد ---سطح اشغال اجراي شده 79.90 درصد-

افزایش همزمانساز درهمکف بسطح 10.73مترمربع (سال وقوع71)-
احداث سرویس بهداشتی درمحوطه بسطح 2.64مترمربع (سال وقوع91)-

افزایش بنا بصورت سایه کنسول درهمکف بسطح 3.64 مترمربع (سال وقوع91)-
افزایش بنا همزمانساز در طبقه اول بسطح 5.23 مترمربع (سال وقوع71)-

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 3.64 مترمربع (سال وقوع91)-
افزایش بنا همزمانساز در طبقه دوم بسطح 3.95 مترمربع (سال وقوع71)-

الزم بذکراست با توجه به درب باز شو به بیرون داشته لذا پارکینگ شماره یک مورد تائید -
..نبوده و نیاز به اصالح  درب باز به داخل میباشد

ضمنآ پیلوت شامل یکباب انباري وسرویس بهداشتی (محوطه)و یک واحد پارکینگ مورد 
.تائید میباشد

..چک لیست پایانکار مورد تائید میباشد
ضمنآ باستناد خط پروژه 13 مورخ 98/05/19 به کوچه 8متري از اعیان در همکف و طبقات 

..1-2 هرطبقه بسطح 0/19 مترمربع که جمعآ بسطح 0/57 مترمربع میباشد
.مراتب جهت صدور پایانکار ودستورمقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (توسعه تجاري)اضافه بناي تجاري حکم  
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,330,560(یک 

میلیون و  سیصد و  سی هزار و  پانصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.12  4
 

297000  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/32451 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  

گلستان 3

1-1-10061-8-1-0-0 27
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محرز است لیکن با توجه به 

اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت یا بهره 
برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  3برابر ارزش معامالتی 
براي احداث سایبان فلزي ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 31,149,360(سی و  یک 

میلیون و  یکصد و  چهل و  نه هزار و  سیصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.96  3
 

297000  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه و پایانکار ساختمانی بصورت 2 طبقه روي یک 
باب مغازه داراي بالکن و یک باب انباري تجاري مجموعا در سه واحد مسکونی می باشد از 
بابت افزایش بنا نسبت به پایانکار صادره ، داراي سابقه گزارش و راي جریمه از کمیسیون 

: ماده صد بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 5.22 مترمربع -

 اضافه بناي همزمانساز در انباري و سرویس جداساز در حیاط بسطح 1.77 مترمربع -
بناي مازاد بر تراکم بدلیل احداث همزمانساز دو باب انباري در زیر پله بسطح 5.38  -

 مترمربع
 اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري بسطح 1.12 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول  بسطح 8.20 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم بسطح  4.11 مترمربع -
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه سوم بسطح 4.11 مترمربع -

درنقشه ها موجود در پرونده فنی و در وضع موجود مغازه اول داراي بالکن بوده که در  -
. پایانکار بدان اشاره نشده است

الزم به توضیح است که مساحت وضع موجود مغازه اول 25.20 مترمربع (برابر نقشه  -
برداري)می باشد لکن بسطح 22.50 مترمربع داراي سوابق می باشد . همچنین انباري مورد 

نظر (تجاري)بسطح 15 مترمربع داراي سوابق می باشد لیکن در وضع موجود 13.96 مترمربع 
می باشد ، بنا براین از بابت مغازه اول بسطح 2.70 مترمربع بدهکار و از بابت مغازه دوم 

. بسطح 1.04 مترمربع بستانکار می باشد
****************************************************

.  تا این مرحله داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد
مجددا از بابت احداث سایبان فلزي با سقف ایرانیت بسطح 6.17 مترمربع طبق اظهارنظر 

واحد جلوگیري از تخلفات داراي سوابق پرداخت جریمه می باشد و پس از آن خالفی 
. مشاهده نشده است

حالیه با توجه به پرداخت جریمه انباري تجاري تقاضاي متمم پایانکار و تغییر نام از انباري به 
.مغازه را دارند . مراتب جهت دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 

یک دهم ارزش معامالتی معادل 43,772,000(چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و 
 دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 141.2  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 1/98/32465 تجدید 
نظر

حسین آباد  
انتهاي کوي 
فالحتی ك 
32 فرعی 

  اول

1-2-10344-8-1-0-0 27
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,521,247,500(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  
یک میلیون و  دویست و  چهل و  هفت هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 218.1  2.25
 

3100000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط مالکان (خریداران جدید)  ، ساختمان احداثی بدون مجوز به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 359.30  مترمربع  بر 
روي عرصه فاقد سند بسطح 88.24 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در 

: مرحله بهره برداري می باشد و داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد

احداث بناي بدون مجوز در همکف به سطح 82.16 مترمربع که از این مقدار بسطح 70.60  -
. مترمربع در حد سطح اشغال و به سطح 11.56مترمربع خارج از سطح اشغال می باشد

احداث بناي بدون مجوز  در طبقه اول به سطح  82.16 مترمربع که از این مقدار بسطح  -
. 70.60 مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 11.56  خارج از تراکم می باشد

  احداث کنسول غیر مجاز به شارع 8 متري بسطح 10.22 مترمربع در طبقه اول-
احداث 2 طبقه  مازاد در طبقات دوم و سوم بسطح 184.76مترمربع که از این مقدار بسطح  -

 20.44 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز می باشد
. با توجه به تامین دو باب پارکینگ یک باب کسري پارکینگ دارند -

. فاقد راه پله تا بام می باشد -
 . باستناد خط پروژه 13-97/06/07 به کوچه 8 متري فاقد عقب نشینی است -

ضمنا قبال با گزارش غیابی به کمیسیون ارجاع گردیده که داراي راي بدوي مبنی بر تخریب 
. می باشد

*************************************************
حال با توجه به نامه کمیسیون ماده صد مبنی بر نظریه کارشناس رسمی دادگستري در 

خصوص سال وقوع تخلف در سال 1395 مراجعه نموده اند که بدینوسیله در سیستم اصالح 
. گردید

.مراتب  جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

27
34

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بنا در همکف و طبقات بااعمال  ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه 

بمبلغ 621,120,500(ششصد و  بیست و  یک میلیون و  یکصد و  بیست هزار و  پانصد) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 173.74  2.75
 

1300000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/16 1/98/32481 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
نرسیده به 

شهرك امام 
علی 

روبروي 
آموزشگاه 

 متین

1-1-10497-36-1-0-0 27
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد به مساحت 116.31 متر مربع  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ، جریمه 

بمبلغ 453,609,000(چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  ششصد و  نه هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 116.31  3
 

1300000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 60.75  0
 

1300000  , 1387 افزایش تعداد واحد

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب2  برابرارز ش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ260,000,000(دویست و  شصت میلیون )ریال 
صادرمینماید.

جریمه 100  2
 

1300000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 122993 مورخ 98.7.11کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2750000000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 550,000,000(پانصد و  پنجاه میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 68.63  0
 

1300000  , 1387 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 349 مورخ 
1384/12/28 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 551.10 

مترمربع می باشد. عملیات در مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 32.29 مترمربع -1
احداث 2  سایبان به جمع 11.71 متر مربع جهت تامین دو واحد پارکینگ -2

احداث دو باب مغازه بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  به سطح 68.63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً  به سطح 129.16 مترمربع (هر طبقه 32.29  -4

مترمربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -5
سطح 8.14 مترمربع  و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.69 مترمربع (هر طبقه 0.23 

مترمربع) ودر طبقه چهارم به سطح 3.46 مترمربع
طبقات اول الی سوم هرکدام  از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی تبدیل یافته  -6

است
احداث طبقه مازاد به سطح 116.31 مترمربع که از این مقدار 17.08 مترمربع بصورت  -7

.تراس غیر مسقف میباشد که با طبقه چهارم بصورت دوبلکس می باشد
با توجه به اینکه ضوابط قدیم پارکینگ مالك عمل بوده در خصوص مغازه ها نیاز به  -8

پارکینگ نمی باشد و در خصوص 7 واحد مسکونی با توجه به ضوابط قدیم  4 واحد کسري 
پارکینگ مسکونی دارد که در صورت موافقت با سایبان در ردیف2 ، دو واحد پارکینگ 

.تامین گردیده و 2 واحد کسري پارکینگ خواهد داشت
با توجه به شیت هاي آزمایش هاي بتن سال وقوع تخلف در طبقه پنجم سال 1388 و مابقی 

.طبقات 1387 می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

.تقدیم میگردد
بازگشت به نامه شماره 244300 مورخ 97/12/14 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با  ****

توجه به بازدید صورت گرفته مشخص گردید که مالک سایبان را پس از احداث برچیده که 
***.مجددا نصب گردید و عکس هاي آن بصورت رنگی پیوست می باشد

با توجه به راي مورخ 98/9/16 کمیسیون تجدید نظر کل تخلفات شامل جریمه بوده به  ***
.استثناي ردیف 2 مربوط به سایبان بسطح 11.71 متر مربع که تخریب صورت گرفته است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 2,233,954,800(دو میلیارد و  دویست 
و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 241.77  2.75
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/09/19 1/98/32487 تجدید 
نظر

بلوار رجائی  
 بن بست 

31

1-2-10103-27-1-0-0 27
36

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 2,320,088,400(دو میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون 
و  هشتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 306.89  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي بدوي در خصوص افزایش تعداد واحد تایید میگردد. ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/235 مورخ 1397/08/09 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.782/65 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 264/28 متر مربع (هر طبقه 66/07 متر -1
مربع)

 احداث طبقه چهارم بمساحت 241/77 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/15 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/88 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 32/73 متر مربع (هر طبقه 10/91 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-5

بمساحت 111/72 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 80 متر مربع کسري -6
.فضاي سبز دارند

.کسري پارکینگ ندارند
(توضیح اینکه با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شمال تعداد یکواحد کسري 

پارکینگ درآمدي دارند.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

27
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در خصوص اضافه بناي همزمان ساز مسکونی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,309,550

(پنج میلیون و  سیصد و  نه هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.39  3
 

115000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/11 1/98/32497 بدوي گلسار بلوار  
گلسار 111

1-1-10168-34-1-0-0 27
37

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 41,400(چهل و  

یک هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 09.  4
 

115000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده برابر سوابق موجود و صورتمجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی پیوست و 
موافقت تفکیک شهرداري بشماره 666 مورخ 1371/02/12 بصورت یکباب ساختمان 4طبقه 

بر روي دو باب مغازه دراي کنسول سمت خیابا ن گلسار از طبقه اول و ارتفاع 3 متر با 
زیربناي 682.68 متر مربع در چهار واحد مسکونی و دو باب مغازه  و چهار باب انباري و 
پارکینگ مشاعی و موتورخانه در همکف و حیاط مشاعی تفکیک شده است که مالکین 

ساختمان بدون مجوز و خالفساز اقدام به تعمیرات اساسی و با حذف انباریهاي و پارکینگ 
مشاعی و حیاط مشاعی دو باب مغازه خالفساز به مساحتهاي 24.05 متر مربع و 27.48 متر 

مربع با قدمت سال جاري  و همچنین با حذف موتورخانه  آسانسور احداث نمودند و در 
طبقات اول و دوم و سوم و چهارم تیغه هاي داخلی تخریب شده است و با حذف شیروانی  

طبقه چهارم  این طبقه توسعه بنا دارد که قسمتی آز آن بصورت تراس غیر مسقف می باشد 
و با توجه به اینکه طبقات خالی از سکنه و فاقد فعالیت شغلی می باشند طبق پایانکار صادره 
طبقات بصورت مسکونی گزارش شده است الزم به توضییح است برابر بند 25 صورتجلسه 

کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/03/19 با تبدیل کلیه واحدهاي مسکونی به تجاري متمرکز و با 
رعایت تامین پارکینگ مکانیزه موافقت گردید که مجوز ي دریافت ننمودند  و بدون مجوز و 
خالفساز اقدام به احداث و تعمیرات اساسی نمودند برابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به 

 صورتمجلس تفکیکی پیوست داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 28.38 متر مربع بصورت احداث در حیاط مشاعی با قدمت  -1

 سال جاري
احداث دو باب مغازه در همکف بمساحتهاي 27.48 متر مربع و 24.05 متر مربع در ضلع  -2
 جنوبی ساختمان سمت خیابان 111 که درحال حاضر مغازه هاي احداثی فعالیت شغلی ندارند

اضافه بناي همزمان ساز دو باب مغازه موجود 0.09 متر مربع (مساحت دو باب مغازه  -3
موجود از 73.12 متر مربع به 73.21متر مربع افزایش یافته است ) مغازه هاي موجود داراي 

 فعالیت شغلی کا فه و قهوه سنا تور می باشند
اضافه بناي همزمان ساز در طبقات اول و دوم و سوم  بسطح 15.39 متر مربع (هر طبقه  -4

 5.13 متر مربع )
اضافه بنا بصورت حذف شیروانی و  احداث در طبقه چهارم بسطح 47.98 متر مربع با  -5

قدمت سال جاري که از این مقدار بسطح 26.58 متر مربع بصورت تراس روباز (بام تهرانی ) 
 میباشد

احداث راه پله و اتاقک آسانسور و موتورخانه در زیرشیروانی بسطح 12.24 متر مربع با  -6
 قدمت سال جاري

 تعداد 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -7
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به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/07/24 ملک فوق بمساحت 0.97 متر مربع از 
اعیان حد جنوب در تعریض خیابان 111 قرار دارد  سطح اشغال مجاز با احتساب زیربناي راه 
پله 79.98% و سطح اشغال اجرائی 96.45% می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 

گردد
برابر نامه آتش نشانی طی شماره ش ر- 138975-1398 مورخ 1398/08/06  ******

بشرح گزارش فوق با توجه به اینکه تیغه هاي داخلی طبقات اول الی چهارم تخریب شده و 
در حال حاضر طبقات خالی از سکنه و فاقد فعالیت شغلی میباشندو برابر پالن معماري ارائه 
شده توسط متقاضی  طبقات بصورت مسکونی گزارش شده و جدول کاربریها مسکونی پر 

 شده است  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 

ساختمانی به شرح اضافه بنا بصورت توسعه زیرشیروانی و تبدیل قسمتی از آن به 
مسکونی به مساحت 69.05متر مربع و تراس غیر مسقف به مساحت 20متر مربع ، که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

951,054,000(نهصد و  پنجاه و  یک میلیون و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 89.05  3
 

3560000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/08/18 1/98/32503 بدوي شهرك امام  
  علی

1-1-10280-106-1-0-0 27
38

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 30.66مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 52.52مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف به مساحت 5.03مترمربع  و در طبقات به مساحت 19.98 

متر مربع  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,791,132,000(یک میلیارد و  هفتصد و  نود و  یک میلیون و  یکصد و  سی و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 213.23  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/159مورخ 97/06/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي کل 495.40 مترمربع ضمن عقب 
نشینی عرصه به سطح 51.84 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.66 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح تقریبی 157.56 مترمربع (هر طبقه 52.52 -3

مترمربع که از این مقدار به سطح 21.86 مترمربع کنسول رو به شارع میباشد.)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 19.98  -4

مترمربع (هر طبقه 6.66 مترمربع)
توسعه زیرشیروانی و تبدیل قسمتی از آن به یک واحد مسکونی به سطح 69.05 مترمربع -5

 به انضمام تراس غیرمسقف اختصاصی به سطح 20 مترمربع مازاد بر طبقات مجاز
الزم به ذکر است رعایت پارکینگ میگردد. ارتفاع مفید پیلوت به 3.50 متر افزایش یافته 
است.داراي کسري فضاي باز به سطح 39.53 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 1.46 
مترمربع میباشد.ضمناً شیب بام به صورت یک طرفه اجرا گردیده است. تاکنون درب هاي 

پارکینگ نصب نگردیده است.عرض متوسط کنسول 1.20 متر و ارتفاع آن 3.50 
میباشد.سطح اشغال زمان پروانه 70 درصد و سطح اشغال موجود 89.50 درصد 

.میباشد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

27
38

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا به صورت اتاق در زیرشیروانی که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 110,520,000
(یکصد و  ده میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 30.7  2
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/20 1/98/32512 بدوي حسین آباد  
نبوت نبوت 

10

1-2-10292-1-1-0-0 27
39
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه  برابر سند بسطح 105 مترمربع که با زیربناي 88.55 
مترمربع داراي بالمانع 1/33/24014-1380/09/24 بوده  و حالیه مالک اقدام به تعمیرات کلی 

شامل تعویض سربندي و نماسازي و استحکام سازي نموده  و برابر نقشه هاي وضع موجود 
داراي 30.70 مترمربع اضافه بنا بصورت اتاق در زیرشیروانی می باشد  . باستناد خط پروژه 
13-98/07/17 بسطح 48.30 مترمربع در تعریض ك10 و بن بست 6 متري و پخ دوگذر قرار 
دارد.  حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 

. گردد

27
39

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  به مساحت  23.31 متر مربع و طبقات اول تا 

چهارم به مساحت 114.64 متر مربع و زیرشیروانی 14.37 متر مربع  با ضریب 2.25 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,151,539,200(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  

یک میلیون و  پانصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 152.32  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/11 1/98/32513 بدوي بلوار  
انصاري 

استاد معین 
فردوسی

1-1-10235-68-1-0-0 27
40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/321 مورخ 1397/10/26 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 831.65 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 23.31 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 114.64 مترمربع ( هر طبقه 28.66  -

مترمربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 14.37 مترمربع -

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 6.1 متر مربع بدلیل احداث انباري در 
.زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 65.07

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
**************************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/10/21 مبنی بر 
.پرداخت جریمه نقدي می باشد و اجراي حکم نموده است

عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست 
صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

27
40

با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 114647 مورخ 1398.07.01 شهرداري منطقه 
، نظر به حدوث اشتباه محاسباتی در تعیین میزان جریمه  در راي شماره �±�31511

1398.06.12 صادره از این کمیسیون، جریمه تخلف بمبلغ 881,328,000(هشتصد و  
هشتاد و  یک میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال اصالح میگردد ، بدیهی 

است دادن رونوشت از حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 131.15  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/03 1/98/32524 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بازار 
روز،سهیل 

دبیري 
 کوچه نوري

1-2-10026-5-1-0-0 27
41

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 123 مورخ 
95/12/16 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

.مسکونی و بازیربناي 602.95 مترمربع میباشد، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
 اضافه بنا درهمکف به سطح 33.66 مترمربع خارج تراکم -

اضافه بنا در همکف به سطح  143.15 مترمربع داخل تراکم باتوجه به عدم دریافت پروانه -
مرحله دوم

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
:ماده صد بوده حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مازاد برتراکم به شرح ذیل میباشد

اضافه بنا در همکف به سطح 41.12 مترمربع (با توجه به راي صادره به سطح 7.46  -1
مترمربع مابه التفاوت دارد)

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 123.36 مترمربع (هرطبقه 41.12 مترمربع) -2
مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به سطح 0.33  -3

مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 9.52 مترمربع

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

27
41

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي تقی معینیان مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 115.34

 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا که به شماره 252652 مورخ 1397.12.23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

گردیده و تعهد نامه محضري بشماره 36033 مورخ 1398.01.26دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 246 رشت در خصوص میزان عقب نشینی ، عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 9,227,200(نه میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  دویست) 

ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 115.34  0.1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 1/98/32526 بدوي گلسار خ  
استاد معین 

21

1-1-10182-13-1-0-0 27
42

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز به مساحت 14.19 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 11,352,000(یازده میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد..

جریمه 14.19  1
 

800000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 1/98/32526 بدوي گلسار خ  
استاد معین 

21

1-1-10182-13-1-0-0 27
42

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت عرصه 127.40 می باشد. از بابت احداث خانه دوبلکسی با 

.قدمت سال 72 بالمانعی ارائه نگردیده است
:برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل میباشد

احداث بنا در همکف به سطح 91.58 مترمربع (که از این مقدار به سطح 80.74 مترمربع در -
حد تراکم و 10.84 مترمربع خارج تراکم پایه میباشد)

احداث بنا در طبقه اول به سطح 37.95 مترمربع (که از این مقدار به سطح 34.60 مترمربع -
در حد تراکم و 3.35 مترمربع خارج تراکم پایه میباشد)

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/11/06 به سطح حدودا 12.06 مترمربع از وضع 

.موجود در تعریض معبر 8 متري واقع گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

در خصوص یکباب کسري پارکینگ مسکونی با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 
114636 مورخ 1398.07.01 شهرداري منطقه  ، ضمن تایید راي بدوي در خصوص 

ضریب تعیین شده (ضریب دو ) با توجه به حدوث اشتباه محاسباتی در تعیین میزان 
جریمه در راي بدوي ، جریمه تخلف بمبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید..ضمنا راي اولیه با لحاظ راي تصحیحی داراي 
اعتبار می باشد و ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی 

است.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/19 1/98/32532 اصالح
ي 

بدوي

گلسار  
 خ140

1-1-10006-6-1-0-0 27
43

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم زیباظهیري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمانساز در همکف به مساحت 13.01 

مترمربع،سایبان متصل به ساختمان بمساحت 5.97 مترمربع ، اضافه بنا درطبقه اول 
بمساحت 74.58 مترمربع ، اضافه بنا درطبقات دوم تا پنجم هر طبقه به مساحت 
60.27 مترمربع، اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت  به مساحت 11.16 مترمربع و 

اضافه بنا بصورت راه پله به بام به مساحت 8.55 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 3,533,520,600(سه میلیارد و  پانصد و  سی و  سه میلیون و  پانصد 

و  بیست هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد .شایان ذکراست در خصوص 
تخلف جدید اعالمی از سوي شهرداري مبنی بر احداث سایبان فلزي در محوطه 

بمساحت 29.88 مترمربع ، این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد. 

جریمه 384.23  3
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 1/98/32532 اصالح
ي 

بدوي

گلسار  
 خ140

1-1-10006-6-1-0-0 27
43

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 11 واحد ؛ نظربه اینکه موجب کسري 
یک باب پارکینگ مسکونی گردیده حکم به اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم 

میگردد ، با توجه به مراتب فوق موضوع یک واحد کسري پارکینگ نیز منتفی می 
گردد.  

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 132مورخ 96/09/21 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و بازیربناي 1525.16 مترمربع میباشد، با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 37.41 مترمربع که از بابت 24.40 مترمربع داراي راي  -1
کمیسیون ماده صد و سوابق در واحد جلوگیري در تخلفات ساختمانی بوده براین اساس 

.داراي مابه التفاوت به سطح 13.01 مترمربع میباشد
اضافه بنا به صورت سایبان متصل به ساختمان جهت تامین پارکینگ ها به سطح 5.97  -2

مترمربع
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 74.58 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 241.08 مترمربع (هر طبقه 60.27 مترمربع) -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 11.16 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 8.55 مترمربع -6

افزایش واحدها از 10 به 11 واحد مسکونی که با توجه به متراژ واحد طبقه اول داراي دو  -7
.واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

افزایش ارتفاع پیلوت و طبقه اول به 4 متر
داراي کسري فضاي باز به سطح 43.98 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 110مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

همچنین برابر نقشه هاي ارائه شده داراي آسانسور اختصاصی در واحد مسکونی طبقه اول 
.میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.سطح اشغال مجاز 50 درصد، سطح اشغال موجود بدون احتساب سایبان 67 درصد میباشد

--------------------------
از بابت اضافه بنا داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و از بابت افزایش واحد 

.و کسري پارکینگ حکم اعاده به وضع سابق صادر گردیده است
مالک در ابتدا جهت تامین دو واحد پارکینگ اقدام به احداث سایبان فلزي در محوطه به 

سطح 29.88 مترمربع نموده که با اعالم عدم تکلیف در خصوص تخلف جدید از سوي 
.کمیسیون ماده صد نیاز به طرح موضوع در قالب پرونده جدید میباشد

پس از صدور راي کمیسیون تجدیدنظر و تایید راي بدوي مالک اقدام به تخریب درب و دیوار 
.و کاهش واحدهاي مسکونی طبقه اول از 3 به 2 واحد نمود و اجراي حکم گردید

27
43

شهرداري کالنشهر رشت
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مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  و با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري 
طی نظریه شماره ش ر-137244 مورخ 98/08/02 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 1،272،600،000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 

اعتراض طرفین، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,563,200,000(سه میلیارد و  پانصد و  شصت و  

سه میلیون و  دویست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 330.25  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/18 1/98/32535 تجدید 
نظر

بلوار رجائی 
  کوي رجائی

1-2-10102-47-1-0-0 27
44

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/274مورخ 96/12/28 به صورت سه واحد تجاري و پارکینگ در 

همکف و بازیربناي 135.90 مترمربع میباشد، با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 
:بناي مازاد بر تراکم به صورت تقریبی 100درصد سطح اشغال و به شرح ذیل می باشد

توسعه تجاري به صورت تبدیل راهرو و پارکینگ به سطح 28.35 مترمربع به تجاري و  
اضافه بناي تجاري به سطح 83 مترمربع

افزایش تعداد مغازه ها از 3 به 5 واحد که با توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک واحد  
.کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه، 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

.اسکلت سازه بر خالف مدلول پروانه از فلزي به بتنی تغییر نموده است
افزایش ارتفاع مغازه ها به 3.80 متر

از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جریمه میباشد

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی داراي اضافه بناي همزمانساز 
.تجاري به سطح 1.04 مترمربع میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
8,668,800(هشت میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 5.16  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/19 1/98/32551 بدوي جاده انزلی  
اسماعیل 
اباد بن 
بست 7

1-1-10260-61-1-0-0 27
45

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه مسکونی به 
شماره 1/97/63 مورخ 97/05/06 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً 
با زیر بناي 514.80 مترمربع می باشد  عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد. به 

:استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
همکف فاقد خالف می باشد. سطح اشغال موجود برابر سطح اشغال مجاز 63 درصد می  -1

.باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 3.3 متر مربع ( هر طبقه 1.1 متر مربع) -2

کاهش زیر شیروانی بسطح 2 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 0.18 متر  -4
مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 1.68متر مربع ( هر طبقه 0.56 متر مربع) رعایت 

.عرض راه پله 1.1 متر گردیده است
.رعایت پارکینگ می گردد

.ضمناً تخلفات صورت گرفته کمتر از 5 درصد زیر بناي مجاز می باشد 
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات دوم تا سوم هر یک به مساحت 7.4 مترمربع، کنسول غیر 

مجاز در طبقات دوم تا سوم هر یک به مساحت 0.47 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 
مفید در همکف به مساحت 0.27 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 
0.45 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 116,659,200(یکصد و  شانزده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.36  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/17 1/98/32556 بدوي بلوار شهید 
انصاري 

جنب فنی 
 حرفه اي

1-1-10436-82-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري، مالک مکلف به رعایت تعریض اعم 
از اعیان و عرصه  هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

45.  0
 

3360000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1398/09/17 1/98/32556 بدوي بلوار شهید 
انصاري جن

1-1-10436-82-1-0-0 27
46
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  137 مورخ 
97/06/11به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 483.29 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  54/86 -

.درصد---- سطح اشغال اجرا شده  بکسر راه پله   75/61 درصد میباشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1/42 مترمربع-

احداث یکباب مغازه در محوطه بسطح 34.49 مترمربع-
کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0/97 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 2-3 هرکدام  بسطح  7.40 مترمربع که جمعآ بسطح 14.80 مترمربع-
کنسول غیر مجاز در طبقات 2-3 هرکدام بسطح 0/47 مترمربع که در مجموع بسطح 0/94-

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 115.02 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 047 -

مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به شارع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0/45 مترمربع که -

جمعآ بسطح 1/35 مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 0/27 مترمربع-

 عرض راه پله 2.96 متر-
 افزایش بناي انباري در زیرشیروانی بسطح 8.41 مترمربع-

 کاهش راهرو در زیرشیروانی بسطح 8.69 مترمربع-
کاهش فضاي راه پله وآسانسور در زیرشیروانی  بسطح 8.53 مترمربع*-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...با توجه به جانمایی پارکینگ ها داراي  یک واحد کسري پارکینگ  تجاري تعلق میگردد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
الزم بذکراست با توجه به شکل خاص و اضالع ساختمان جهت تعیین رعایت عقب نشینی  -
و باستناد خط پروژه 11 مورخ 98/07/17 حد شمالی به خیابان 16متري در همکف وطبقات 

هرکدام بمقدار0/09 مترمربع که درمجموع 0/45 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی 
..میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي طاهر صومعه سرایی  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه یک رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 

17.28 مترمربع ( بهمراه بالکن سراسري بمساحت 17.28 مترمربع) ، به منظور بررسی 
استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه هاي کارشناسی به شماره هاي 99596 مورخ 

1398.06.10 و 134459 مورخ1398.07.29  که ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکزگردیده ،  مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی 
به مبلغ 30.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 6,000(شش هزار ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 34.56  0
 

55000  , 1342 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/10 1/98/32565 بدوي 0-0-1-437-10003-2-1  طالقانی  27
47

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه داراي فعالیت شغلی  و سند اجاره مستقل و برابر 
نقشه برداري ارائه شده به سطح 17.28 مترمربع که داراي بالکن سراسري می باشد. از بابت 
احداث مغازه و بالکن با قدمت سال 1342 ( حدود 56 سال ) مجوزي ارائه نگردید. برابر خط 
پروژه شماره 13 مورخ 1398/02/21 فاقد عقب نشینی می باشد. حالیه متقاضی درخواست 

.استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر احداث یک 
باب مغازه  بدون مجوز شهرداري، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 
شماره 218854 مورخ 95/10/26  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 

تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 4،250،000،000  ریال، صرف نظر از اینکه بر اساس نظریه 
مذکور مساحت مغازه 17 مترمربع بوده،  به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 850,000,000
(هشتصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 15  0
 

3100000  , 1394 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1398/10/21 1/98/32570 بدوي گلسار  
 نبش138

1-1-10063-9-1-0-0 27
48

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ششدانگ یکبابخانه مسکونی مشتمل بریکباب مغازه بمساحت173.70
مترمربع داراي پروانه ساختمانی بشماره 356  و گواهی اعیان بشماره 30844 مورخ 

66/7/21 ،  که درخصوص یکباب مغازه بسطح 5.50 مترمربع بارتفاع 3 مترداراي سوابق وراي 
تجدیدنظرکمیسیون ماده صد مورخ 75/1/21 درواحد جلوگیري از تخلفات میباشد. طبق 

گزارش کارشناسی قبلی مساحت وضع موجود مغازه حدود 11مترمربع بوده که از بابت مابه 
حالیه طبق باتزدید بعمل آمده مالک اقدام به  ******** .التفاوت آن بالمانعی احراز نشد

تعمیرات مغازه (که از بابت آن مجوزي رویت نگردید) و تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه 
بسطح تقریبی 15 مترمربع با نصب کرکره برقی و نصب تابلو به ابعاد (6 * 1) متر نموده است 
و داراي یک واحد کسري پارکینگ غیرمسکونی میباشد  که در صورت راي کمیسیون ماده 
صد مبنی بر اعاده به وضع سابق کسري پارکینگ مذکور ملغی می گردد. ضمناً در خصوص 
مساحت مغازه و کسري پارکینگ بعد از ارائه نقشه قابل بررسی دقیق خواهد بود. مراتب 

 .جهت صدور دستور تقدیم میگردد

27
48

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مصطفی حسن پور 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 33.54 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.44مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید در (در هر طبقه) به مساحت 7.20 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 472,953,600(چهارصد و  هفتاد و  دو میلیون و  نهصد و  پنجاه و  
سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 70.38  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/28 1/98/32574 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-20-1-0-0 27
49

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/372  مورخ 1397/12/08به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 809.28 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله 
:اسکلت و سقف طبقه اول و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 33.54 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12 مترمربع به  -
صورت احداث سایبان همگن جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.44 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

 سطح 7.2 مترمربع و در طبقه اول به سطح 7.2 مترمربع
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1398/08/28 بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

*
حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده 

:داراي تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 67.32 مترمربع ( هر طبقه 22.44  -

مترمربع )
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعا به سطح 26.36 مترمربع  -

( هر طبقه 6.59 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات دوم -

الی چهارم جمعاً به سطح 21.6 مترمربع ( هر طبقه 7.2 مترمربع )
ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.25 متر متغیر می 

.باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز 70% ...................... مورد استفاده 80.73

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

27
49

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/02 1/98/32577 تجدید 
نظر

بیستون 
طالقانی  

احساندوس
ت-عادلی

1-2-10374-14-1-0-0 27
50

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

555,802,000(پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  دو هزار ) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 90.59  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.لذا راي بدوي 
عیناً تایید میگردد.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 20,227,500(بیست 

میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 13.05  0.5
 

3100000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 64 مورخ 1393/05/29 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 285.25 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 17.95 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 53.85 مترمربع ( هر طبقه 17.95 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.8 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.35 متر مربع ( هر طبقه 2.45 
متر مربع )

* ضمناً عرض راه پله باقیمانده 1.20 متر می باشد *
توسعه زیر شیروانی به سطح 7.42 مترمربع -

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.87   مترمربع  -
داراي مازاد تراکم و با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به 

.سطح 0.35 مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحدها از 2 به 3 واحد -

.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 13.05 متر مربع ( تبصره 7) -

 .به جاي دیوار حائل لبه سربندي با شیب برعکس به سمت داخل ملک اجرا شده است -
به سطح 23.33 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... مورد استفاده 67.21

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1398/09/02 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

**********************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

27
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي ،  با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/30 1/98/32578 تجدید 
نظر

امام علی-خ 
میرابوالقاسم
ي-بوستان 

24

1-1-10183-913-1-0-0 27
51

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا  وبا توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی نسبت بمساحت 45 متر مربع بمبلغ 13,950,000(سیزده میلیون و  نهصد و  
پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 45  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین فاقد سند و داراي فروشنامه عادي که برابر آن 
مساحت عرصه 120 متر مربع و برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 120 متر مربع می 
باشد. داراي اعیان بصورت یکباب خانه ویالیی به مساحت 45 متر مربع با قدمت سال 1397 
و کالً در حد تراکم  و داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد. جهت تعیین عقب نشینی 

.نیاز به انعکاس ملک برروي خط پروژه می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/9/8 و همچنین بر اساس طرح تفصیلی جدید در حد  ***
غرب کوچه طراحی نگردیده است و امکان مشخص نمودن عرض معبر و میزان عقب نشینی 

.میسر نمی باشد
داراي تعهد مهندس ناظر به شماره اتوماسیون 252142 مورخ 97/12/23 از بابت استحکام 

***.بنا می باشد
حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 435,036,000(چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  سی و  شش هزار )  
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 51.79  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/26 1/98/32580 بدوي بلوار رجائی  
 خ 30 متري

1-2-10101-76-1-0-0 27
52

بدیهی است با اجراي حکم قلع موضوع کسري پارکینگ منتفی می باشد. ردتخلف 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/369 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 1 واحد 

مسکونی به همراه 2 باب مغازه با زیر بناي کل 705.19 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 12.24مترمربع -

توسعه تجاري در همکف به سطح 25.2 مترمربع (مغازه اول به سطح 21.19 مترمربع و  -
مغازه دوم به سطح 4.01 مترمربع توسعه یافته است )

احداث بالکن تجاري به صورت تبدیل مسکونی در طبقه اول به سطح 129.08 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 37.54 مترمربع ( هر طبقه 18.77 مترمربع  -

(
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله بام به سطح 2.01 مترمربع -

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.حد نصاب فضاي باز و  حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

% سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 60% .................... مورد استفاده 67.04
*************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 205401 مورخ 1398/11/06 در خصوص 
وضعیت کسري پارکینگ الزم به توضیح است رعایت پارکینگ براي واحد مسکونی گردیده 
ولی به دلیل توسعه تجاري و احداث بالکن داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد 

که به دلیل پراخت عوارض یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 
4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

27
52

در خصوص دو  باب کسري پارکینگ تجاري بمساحت 50مترمربع ، به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/26 1/98/32582 تجدید 
نظر

کوچه عارف 
 رضاپور

1-2-10693-48-1-0-0 27
53

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي فالح پور  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه یک 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 

دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس 
رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 24549  مورخ 

1398.02.22  ارزش سرقفلی به مبلغ1.640.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن 
نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 328,000,000(سیصد و  بیست و  هشت میلیون ) ریال 
محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 41  0
 

3100000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1398/08/26 1/98/32582 تجدید 
نظر

کوچه عارف 
 رضاپور

1-2-10693-48-1-0-0 27
53

با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا 
بشماره ش ر-81382 مورخ 98.05.13 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 ارزش معامالتی   بمبلغ 917,600,000

(نهصد و  هفده میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 148  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی 2.5 طبقه در یک واحد مسکونی به همراه 
یک باب مغازه به سطح عرصه 63 مترمربع با پوشش 100% می باشد. عملیات ساختمانی به 

اتمام رسیده  و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 
:باشد

احداث بنا در همکف به سطح 63 مترمربع که شامل 2 باب مغازه به سطح 41 مترمربع می  -
.باشد

احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 126 مترمربع ( هر طبقه 63 مترمربع ) -
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن سال 1396 می باشد. ضمناً درب ورودي نفررو ، رو به 
.کوچه باز می گردد

جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه توسط واحد نقشه برداري و انعکاس 
 .دقیق ملک روي آن می باشد

الزم به توضیح است ملک فوق از بابت 70 مترمربع اعیان داراي راي کمیسیون بدوي ماده 
.صد مورخ 1397/03/08 مبنی بر تخریب بنا می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي و با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضمن نقض راي بدوي در 
خصوص احداث اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 24.42 

مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت  26.35 مترمربع به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.75 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,146,037,200(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  شش میلیون و  سی 
و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 124.03  2.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/19 1/98/32584 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري-  
اسماعیل  

آباد- کوچه 
پنجم - بن 

بست 4

1-1-10258-3-1-0-0 27
54

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/351مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی  شامل 3 واحد مسکونی 

کالً با زیر بناي  512.66 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد  سفتکاري می 

باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد 
: که تاکنون به کمیسیون ماده صد ارسال نشده است

اضافه بنا در همکف به سطح 24.42 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح  73.26 مترمربع ( هر طبقه 24.42 مترمربع  -

(
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به چهار واحد که با توجه به اصالح جانمایی  -

. پارکینگ ها فعال رعایت پارکینگ می گردد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 6.99 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 19.36 مترمربع
کاهش سطح زیرشیروانی با توجه به حذف 2 باب انباري بسطح 10.64 مترمربع -

. دیوارحایل بام با توجه به نوع سربندي فقط در دو طرف حد شرق و غرب اجرا شده است -
 . رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور  
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمن نقض راي بدوي با توجه به سال وقوع تخلف (سال 1359 ) قابلیت طرح و بررسی 
در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 100 55000  , 1359 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/28 1/98/32585 تجدید 
نظر

خ سعدي   
پور نقاشیان 
 کوچه سوم

1-2-10311-13-1-0-0 27
55

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی برابر سند ارائه شده به سطح 
عرصه 232.97 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح حدود 100 

مترمربع ( در حد تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه 
به فیش برق پیوستی 1359 ( ماقبل سال 1366 ) می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 
1398/06/13 به سطح 23.01 مترمربع از عرصه که در آن اعیان واقع شده در تعریض معابر 8 
متري شمال و شرق و پخ 2 گذر می باشد. برابر نامه اداره برق به شماره 98/1562421 مورخ 

 .1398/06/16 تاریخ نصب کنتور برق 1359/07/01 می باشد
سطح اشغال مجاز 65% ..... مورد استفاده 48%           مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون 

.ماده صد به شماره 81753 مورخ 1398/05/14 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد میرزانژاد  مبنی 

بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 22.62 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 24.70مترمربع، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 2.58 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,106,616,000(یک میلیارد و  یکصد و  شش میلیون و  
ششصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 131.74  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 1/98/32587 بدوي بلوار رجائی  
کوچه 

رمضانی بن 
بست 8
متري

1-2-10101-383-1-0-0 27
56

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 7 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 7 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/170 مورخ 1397/07/01 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1032.9 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 22.62 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 98.8 مترمربع ( هر طبقه 24.7 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 10.32 متر مربع ( هر طبقه 2.58 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  بین 1.10 متر تا 1.25 متر متغیر می 

.باشد
.زیر شیروانی به سطح 11.17 مترمربع کاهش یافته است

.افزایش تعداد واحد از 4 به 7 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است -
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 62.55
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

27
56

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت توسعه زیر شیروانی و انباري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

148,982,400(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.97  2
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/16 1/98/32589 بدوي خیابان  
معلم - 

میدان معلم 
- کوچه 

غرا- اولین 
کوچه سمت 

چپ- 
انتهاي 
 کوچه

1-2-10054-146-1-0-0 27
57

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/117 مورخ 1397/05/30  و 
اصالح پروانه شماره 337433 مورخ 1397/12/28 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاv با زیربناي 1029/47 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 کاهش بنا در همکف بمساحت 7/51 متر مربع-1
توسعه زیرشیروانی بمساحت 24/97 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 3/92 متر -2

مربع-توسعه راه پله و راهرو بمیزان 21/05 متر مربع)
توضیح اینکه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 3/13 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 56/74
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

27
57

در خصوص اعتراض  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا 

ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 49.78  3
 

1560000  , 1391
 , 1392
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 1/98/32594 تجدید 
نظر

گلسار - 
خیابان 125

1-1-10117-2-1-0-0 27
58

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 380 مورخ 1391/08/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 3 
واحد مسکونی و به مساحت کلی 425 مترمربع صادر شده  و از بابت اضافه بنا در همکف و 
طبقات اول تا سوم و همچنین راه پله و آسانسور زیر شیروانی داراي سوابق و متعاقب آن 

.داراي گواهی عدم خالف به شماره 153101 مورخ 1395/08/24 می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمان ساز در همکف و طبقات  

:و همچنین احداث یک باب اتاق در زیر شیروانی  و به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1391) -1

اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1391) -2
اضافه بناي همزمان ساز در طبقه دوم  به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1391) -3
اضافه بناي همزمان ساز در طبقه سوم به مساحت 0.62 مترمربع.( قدمت سال 1392) -4

احداث یکباب اتاق در  زیرشیروانی به مساحت 36.54 مترمربع که با طبقه سوم بصورت -5
.دوبلکس و در یک واحد مسکونی می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  -7
و طبقات به مساحت  10.76 مترمربع . ( همکف به مساحت 2.69 مترمربع و طبقات به 

مساحت 8.07 مترمربع .( هر طبقه 2.62 مترمربع .))
.کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

27
58

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي بالکن به 
مساحت 14.13  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  186,516,000
(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  شانزده هزار ) ریال  صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 14.13  4
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/19 1/98/32597 بدوي بلوارشهیدان
صاري نبش 
کوي امام 

رضا 
مشاورامال

  ك

1-1-10507-215-1-0-0 27
59

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت یک باب مغازه به سطح 
20.06 مترمربع بوده که از بابت احداث بالکن تجاري به سطح 5.79 مترمربع داراي پروانه 

توسعه بنا به شماره 1/98/57 مورخ 98/03/028میباشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره 
برداري میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه 

.بنا در بالکن به سطح 14.13 مترمربع (به صورت بالکن سراسري)  میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

27
59

با توجه به صدور راي جریمه در خصوص سایبان احداثی  ، کسري پارکینگ موضوعا 
منتفی است.

ردتخلف 25 3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/23 1/98/32624 بدوي گلسار -  
خیابان 177

 

1-1-10124-412-1-0-0 27
60

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات و سایبان احداثی راي به جریمه به 

مبلغ2,857,681,800(دو میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  ششصد و  
هشتاد و  یک هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 289.71  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که داراي اصالح پروانه 
ساختمانی به شماره 349 مورخ  93/12/26 و به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي کلی  871.55 مترمربع صادر شده 

. است
از بابت تخلفات در مرحله بتن ریزي فونداسیون در همکف داراي سوابق راي کمیسیون 

.بدوي  ماده صد به مساحت 41.91 مترمربع مبنی بر صدور راي جریمه می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بنا در همکف و طبقات و 

:به شرح زیر می باشد
بناي مازاد بر تراکم  در همکف به مساحت 1.11 مترمربع ( همزمانساز ) -1

. بناي مازاد بر تراکم به صورت احداث سایبان  در حد جنوبی به مساحت 2.95 مترمربع-2
بناي مازاد بر تراکم به صورت احداث سایبان در دو متر حیاط خلوت حد شمالی به  -3

مساحت 6.80 مترمربع (عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت شمالی)
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 55.77 مترمربع -4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 55.77 مترمربع-5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 55.77 مترمربع -6

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم به مساحت 55.77 مترمربع -7
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم به مساحت 55.77 مترمربع -8

کسري پارکینگ ندارد ولیکن در صورت عدم پذیرش سایبان هاي حد شمالی و جنوبی ، یک 
.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گردد

حد نصاب فضاي سبز رعایت می گردد و به مساحت 33.33 مترمربع داراي کسري حد نصاب 
.فضاي باز می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

27
60

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي علیقلی قربانی  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.45 مترمربع، اضافه بنا 

در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 2.16مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در هرطبقه به مساحت 0.15 مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی 
بمساحت 6.10 مترمربع و انباري بیش از پنج مترمربع در همکف بمساحت 3.33 
مترمربع ،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 27,604,800(بیست و  هفت 

میلیون و  ششصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.81  0.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/09/10 1/98/32630 بدوي گلسار بلوار 
معین 

پستک 7

1-1-10114-35-1-0-0 27
61

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/292مورخ 97/09/26 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3

 واحد مسکونی و بازیربناي 749.99 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم در حد 5 درصد و با قدمت سال 98 به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.45 مترمربع -1

به سطح 3.33 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -2
در همکف

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 6.48 مترمربع (هر طبقه 2.16 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 0.45  -4

مترمربع (هر طبقه 0.15 مترمربع)
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 6.10 مترمربع (که از این مقدار 5.52 مترمربع احداث  -5

یک باب انباري میباشد)-به سطح 0.52 مترمربع عوارض درآمدي
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

سطح اشغال مجاز پروانه 60.82 درصد و سطح اشغال موجود 61.55 درصد میباشد.(بدون  
احتساب سایبان)

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

27
61

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد بادیاب  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.06 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 0.32 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف به مساحت 0.22 مترمربع و در طبقه چهارم  به مساحت 

0.21 مترمربع ، احداث انباري بیش از (پنج مترمربع) بمساحت 1.80 مترمربع ، و احداث 
سایبان در قسمتی از حیاط خلوت شمالی بمساحت 27.77 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 22,954,100(بیست و  دو میلیون و  نهصد و  پنجاه و  
چهار هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.35  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 1/98/32657 بدوي رشت- اول 
خیابان 
سعدي 
-سهیل 

دبیري-روبر
وي کارگاه 
خانه چوبی

1-2-10024-61-1-0-0 27
62

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار  که داراي پروانه 
ساختمانی تجاري- مسکونی به شماره  122  مورخ 1396/09/07 بصورت 4 طبقه بر روي 

پیلوت  در  11 واحد مسکونی به انضمام 3 باب مغازه در همکف و به مساحت کلی 1873.73 
مترمربع صادر شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و  

:به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 0.06  مترمربع -1

. احداث سایبان در قسمتی از حیاط خلوت حد شمالی به مساحت 27.77 مترمربع -2
 کاهش مساحت مغازه ها به مساحت 0.43 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.32 مترمربع -4
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 0.32 مترمربع-5
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 0.32 مترمربع -6

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.33 مترمربع-7
 کاهش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 16.04 مترمربع-8

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -9
 مفید در همکف به مساحت 0.22 مترمربع و در طبقه چهارم به مساحت 0.21 مترمربع

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 1.80 مترمربع -10
سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 59.97 درصد و سطح اشغال موجود 64.69 درصد 

.می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

.با توجه به پرداخت 3 واحد کسري پارکینگ تجاري ، حالیه کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است که اضافه بناهاي اعالم شده  بااحتساب مساحت 27.77 مترمربع سایبان 

.در حیاط خلوت حد شمالی کمتر از 5% مساحت اعیان زمان صدور پراونه می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي بدوي به شماره صدالذکر با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري 

فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات اول 

تا سوم هریک به مساحت 25.1 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف  به 
مساحت 2.26 مترمربع و در طبقات هریک به مساحت 4.1 مترمربع با ملحوظ قرار 

دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تقلیل ضریب جریمه از  ضریب 2  به  
1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  579,398,400(پانصد و  هفتاد و  

نه میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 114.96  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/19 1/98/32665 تجدید 
نظر

شهید  
رجایی  64

یاس3

1-2-10138-69-1-0-0 27
63

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/237 مورخ 1397/08/09 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.493/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 100/40 متر مربع (هر طبقه 25/10 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 18/46 متر مربع-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/26 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 12/30 متر مربع (هر طبقه 4/10 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 60% + 10 متر مربع تشویقی آسانسور -سطح اشغال موجود 72/49

بمساحت 28/75 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 22/06 متر مربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *******
است.(بروزرسانی)

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
تجاري بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 61,185,600(شصت و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 6.07  3
 

3360000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1398/09/10 1/98/32669 تجدید 
نظر

خیابان  
معلم - اول 
استاد سرا-  
کوچه انوار

1-2-10227-92-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ، ضمن نقض 
راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ 1,766,520,000(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  شش میلیون و  

پانصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 350.5  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/10 1/98/32669 تجدید 
نظر

خیابان  
معلم - اول 
استاد سرا-  
کوچه انوار

1-2-10227-92-1-0-0 27
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان  بازدید شده بصورت یک باب ساختمان تجاري-مسکونی در مرحله سفت کاري که 
داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 1/97/291 مورخ 1397/09/25 و بصورت 4 طبقه 

.مسکونی در 8 واحد بر روي 3 باب مغازه و به کلی 1584 مترمربع صادر شده است
الزم به ذکر است که در مرحله اتمام  اسکلت و سقف طبقه اول و  میلگرد هاي انتظار ستون 
طبقه دوم و با توجه به گزارش کارشناسی به شرح زیر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 

:صد به شماره 1/97/29285 مورخ 1397/12/26 و مبنی بر صدور جریمه نقدي می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 45.58 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 49.08 مترمربع -2
تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت 69.80 مترمربع  در  -3

طبقه همکف ( در حد تراکم می باشد.)
تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30 مترمربع  در   -4

طبقه اول ( در حد تراکم می باشد.)
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی ( مرحله سفت کاري ) باتوجه به نقشه برداري 

وضعیت موجود ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و  تغییر جانمایی در ساخت اعیان و 
 : توسعه تجاري و به شرح زیر می باشد

. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 6.07 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 48.85 مترمربع  -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 48.85 مترمربع  -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم به مساحت 48.85 مترمربع  -4

تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30  مترمربع  در  -5
طبقه دوم ( در حد تراکم می باشد.)

تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30  مترمربع  در  -6
طبقه سوم ( در حد تراکم می باشد.)

تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر خالف مدلول پروانه به مساحت  66.30  مترمربع  در   -7
طبقه چهارم ( در حد تراکم می باشد.)

بناي مازاد بر تراکم از بابت انباري باالي 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت 4.21  -8
 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت  کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید -9
در طبقات به مساحت 0.84 مترمربع .( هر طبقه 0.21 مترمربع .)

. کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 30.35 مترمربع -10
با توجه به پرداخت 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه کسري 
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.پارکینگ ندارد
سطح اشغال مجاز در همکف 60 درصد و سطح اشغال مورد استفاده در زمان پروانه 56.44 

.درصد و سطح اشغال موجود 66.42 درصد می باشد
.عرض باقیمانده ره پله 1.10 متر می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با اعمال ضریب 2.5 برابر 

ارزش معامالتی با جریمه به مبلغ 693,396,000(ششصد و  نود و  سه میلیون و  سیصد 
و  نود و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 84.79  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/09/19 1/98/32670 تجدید 
نظر

اسماعیل  
آباد پشت 

مسجد امام 
رضا جنب 

کوچه پنجم

1-1-10498-12-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 93 مورخ 1396/07/26 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 488.85 مترمربع  صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام فونداسیون و به 
استناد نقشه معماري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف به سطح 24.04 مترمربع  بوده 

است. که بابت آن داراي راي کمیسیون بدوي مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر 
بشماره 1/96/22314 مورخ 1396/10/12 مبنی بر جریمه می باشد حالیه عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد.به استناد نقشه برداري تفکیکی 

:ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 2.01  متر مربع -1

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 3.14 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 78.15 متر مربع ( هر طبقه 26.05 متر  -3

مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح  -4
0.47 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 1.02 متر مربع ( هر طبقه 0.34 متر 

.مربع) و عرض باقیمانده پله 1.10 متر می باشد
حذف انباري در زیر شیروانی و کاهش آن بسطح 30.41 متر مربع -5

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -6
رعایت حداقل پارکینگ می گردد  در خصوص تائید پارکینگهاي مازاد ( پارکینگ شماره 4 و 

5 ) پس از پارك عملی در محل در زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد درخواست گواهی 
عدم خالف دارند  سطح اشغال مجاز (بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال مورد 

 استفاده 70.5 درصد می باشد.سابقه کمیسیون ماده صد دارد
 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

27
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ،  در خصوص طبقه مازاد به مساحت 142.78 متر مربع ،راي اصداري کمیسیون 

بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه با 
ضریب سه برابر  به مبلغ 1,439,222,400(یک میلیارد و  چهارصد و  سی و  نه میلیون 

و  دویست و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 142.78  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/09 1/98/32677 تجدید 
نظر

گلسار 124  
بهار

1-1-10391-52-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 11.48 مترمربع و 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 0.54 مترمربع ، 

ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2.25برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  359,402,400(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 47.54  2.25
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/09/09 1/98/32677 تجدید 
نظر

گلسار 124  
بهار

1-1-10391-52-1-0-0 27
66

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/379 مورخ 97/12/12 بصورت 3 طبقه روي پیلوت با زیر بناي 579.01 متر مربع می 

باشد.  عملیات در مرحله  سفت کاري می باشد. به استناد نقشه بردراي تفکیکی ارائه شده 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 11.48 مترمربع. ضمناً سطح اشغال مجاز  -1
 .65 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 70.6 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 34.44 مترمربع ( هر  -2
طبقه 11.48 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 142.78 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.62 متر مربع ( هر طبقه 0.54 متر مربع ) 

.رعایت حداقل عرض 1.1 راه پله گردیده است
.با توجه به افزایش عرض درب مشمول یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -5

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/27 1/98/32694 تجدید 
نظر

جز  
تفکیکی 

احمد پناه 
انتهاي 
شهرك 
بهشتی 
باالتراز 

بوستان 21

1-1-10493-11-1-0-0 27
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در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  
2.5 به 2برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  926,822,400(نهصد و  

بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال محکوم و 
اعالم می دارد.

جریمه 137.92  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه در خصوص  یک واحد تجاري به مساحت 36.72 متر مربع  بمبلغ 
1,211,760,000(یک میلیارد و  دویست و  یازده میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 36.72  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 1396/07/16 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 505.76 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از 

: بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 19.56 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 36.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.58 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 45.58 مترمربع ( هر طبقه 22.79 مترمربع  -
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 6.47 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 19.41

 متر مربع ( هر طبقه 6.47 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 5.62 مترمربع -

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 11.70  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
به سطح 23.61 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و فضاي سبز به دلیل 

.عدم نمایش روي نقشه ها تامین نگردیده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% .............. مورد استفاده 77.26

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1398/08/27 مبنی بر جریمه نقدي می باشد

**************************************
خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.به روز رسانی و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 31.9 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم 

هر طبقه به مساحت 35.8 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به 
مساحت 0.12مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد و به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,054,015,200(یک میلیارد و  
پنجاه و  چهار میلیون و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 139.42  2.25
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/10/04 1/98/32697 بدوي علی اباد   
فرعی دوم

1-2-10189-6-1-0-0 27
68

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 403 مورخ 
1397/12/17به صورت سه طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 600.40 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار 56.94 درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله  73.67درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  31.90 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  35.80 مترمربع که جمعآ بسطح 107.40مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 172.80مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 0/04 مترمربع که -
جمعآ بسطح 0/12مترمربع
 عرض راه پله  2.65  متر-

 کاهش در زیرشیروانی بمقدار 6/09 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4واحد مسکونی-
..رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  
افزایش بنا در همکف و طبقات  هر یک به مساحت 19.77 مترمربع، ، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در  هر طبقه ً به مساحت 0.36 مترمربع، تبدیل آفتابگیر 

به بناي مفید در هرطبقه بمساحت 1.67 مترربع ، با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 572,342,400(پانصد و  هفتاد و  دو میلیون و  سیصد و  چهل و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.17  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/09/12 1/98/32726 بدوي علی اباد ك  
نبوت بن 
بست 15

1-2-10183-11-1-0-0 27
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/326 مورخ 1397/10/30به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 490.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.77 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 59.31 مترمربع ( هر طبقه 19.77 مترمربع ) -
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.01 مترمربع ( هر طبقه  -

1.67 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا سوم جمعاً به سطح 1.08 متر مربع ( هر طبقه 0.36 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.32 متر متغیر می 

.باشد
.زیر شیروانی به سطح 4.87 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 71.17% ...................... مورد استفاده 85.32
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 118.01  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/17 1/98/32728 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  
گلستان

1-1-10062-35-1-0-0 27
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/1 مورخ 1397/03/13 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.745/32 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 88/35 متر مربع (هر طبقه 17/67 متر -1
مربع)

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/55 متر مربع-2
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/15 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 5/03 متر مربع و طبقات -3

24/48 متر مربع(هر طبقه 6/12 متر مربع)
(عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر)

.با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 50% سطح اشغال موجود 60/55

حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده و در نقشه ها نیز 
.لحاظ نشده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  ********
است.(بروزرسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره - ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,024,915,200(یک میلیارد و  بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  پانزده هزار و  
دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 157.71  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/17 1/98/32733 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور ك 
سوم  نبش 

 فرعی 2

1-2-10488-31-1-0-0 27
71

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده داراي پروانه مسکونی به شماره 311 مورخ 94/12/27 به صورت 4
طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 495.25 
مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده تا این مرحله به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 28.03 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و سطح  -1

.اشغال مورد استفاده حدود 78 درصد می باشد
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح مازاد 7.27 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  112.92مترمربع ( هر طبقه 28.23  -3
مترمربع )

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 8.42 متر مربع -4
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 1.07مترمربع -5

 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -6
***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش 
بنا در همکف و طبقات (هر یک ) به مساحت 30.44 مترمربع و کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 7.12 مترمربع و در طبقات هر یک به 
مساحت 8.20 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,548,086,400(یک میلیارد و  
پانصد و  چهل و  هشت میلیون و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.

جریمه 153.58  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 1/98/32734 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
- خیابان 

میر 
ابوالقاسمی 
- بوستان 

13 

1-1-10483-22-1-0-0 27
72

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/242 مورخ 1397/08/13 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 636.08 مترمربع صادر 
شده  که  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و  به شرح زیر 

: می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 30.44 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.44 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 30.44 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 30.44 مترمربع -4

 کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت  29.56 مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -7

مفید در همکف و طبقات به مساحت 31.72 مترمربع .( همکف به مساحت 7.12 مترمربع و 
(. طبقات به مساحت 24.60 مترمربع .( هر طبقه 8.20 مترمربع

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت 0.10 مترمربع-8
.کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال مجاز زمان پروانه 55 درصد و سطح اشغال موجود 72.88 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم سلمه پورتقی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 9.10 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول و دوم هر طبقه به مساحت 15.50مترمربع، راه پله به بام به مساحت 0.95 

مترمربع ، و انباري (بیش ازپنج مترمربع ) بمساحت 1.45مترمربع ،  با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 256,540,000(دویست و  پنجاه و  شش میلیون و  پانصد 

و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 42.5  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/10 1/98/32746 بدوي گلسار  
-بلوار 

انصاري  
دوم

1-1-10242-17-1-0-0 27
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/85 مورخ 1397/05/14 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 267/5 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 9/10 متر مربع-1
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/45 متر مربع در همکف بدلیل احداث انباري بیش -2

 از 5 متر مربع
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 31 متر مربع (هر طبقه 15/5 متر مربع)-3

 توسعه راه پله به بام بمیزان 0/95 متر مربع-4
.کسري پارکینگ ندارند

 %سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 82/99
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
******* 

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضا شامخی  موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به مساحت 9.09 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 4,363,200(چهار میلیون و  سیصد و  شصت و  سه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 9.09  0.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 1/98/3275 بدوي علی آباد   
ك شهید 
دوست 

  محمدي

1-2-10206-37-1-0-0 27
74

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی که داراي  پروانه ساختمانی به شماره 455 مورخ 
1391/10/20 و پایانکار به شماره 1/33/180941 مورخ 94/5/22 بصورت 3 واحد مسکونی در 

3طبقه می باشد. حالیه مالک  پس از اخذ پایانکار و بدون مجوز اقدام به احداث سایبان 
متصل به ساختمان بسطح حدود 9.09 متر مربع در محوطه مشاعی جهت تامین یک واحد 

پارکینگ نموده است. در خصوص آن فاقد سوابق می باشد. الزم بذکر است با توجه به ضوابط 
قدیم ( سال 91) براي 3 واحد مسکونی 2 واحد پارکینگ الزم بوده که تامین گردیده و 

سایبان احداثی جهت تامین پارکینگ سوم می باشد. درخواست صدور پایانکار را دارند. 
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

از 3 واحد ساختمان یک واحد به نام علی بینا بوده که به آقاي رضا شامخی مالک دو واحد -1
.دیگر رضایت محضري در خصوص استفاده از حیاط مشاعی جهت تامین پارکینگ داده است
با توجه به نقشه تفکیکی زمان پایانکار مندرج در پرونده فنی تعداد درب در همان موقع  -2
بصورت 3 درب بوده و به همین شکل پابانکار صادر گردیده و تغییري در این خصوص صورت 

 .نگرفته است
***جهت بروز رسانی ***

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم مریم حسین زاده  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات  هر طبقه به مساحت 

5.35 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 49,755,000(چهل و  نه 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.05  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/17 1/98/32750 بدوي پستک  
 کوچه 30

1-1-10402-68-1-0-0 27
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 55 مورخ 
95/08/19به صورت 2طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی  با زیربناي کل 235.01مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه با راه پله بمقدار 58/86 درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده اجرایی با ره پله 63/26 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  5.35 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  5.35 مترمربع که جمعآ بسطح  10.70مترمربع-
 کاهش در زیرشیروانی بمقدار 8.81 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
.رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

 الزم بذکراست
((ملک مذکور داراي سوابق گزارش تخلفات در همکف و داراي راي تخریب بناي (افزایش بنا) 

بشماره 1/96/21609مورخ 96/10/26 که با توجه به ارائه نقشه هاي معماري اشتباه درزمان 
گزارش گیري از سوي مالک افزایش بناي اعالم شده اشتباه بوده لیکن در محل ستون هاي 

مازاد احداث نگردید ه بوده که پرونده مختومه گردید..))
..چک لیست مورد تائید میباشد

برابر بازدید مجدد مرحله ساختمانی باتمام رسیده است..با توجه به اینکه کاشه واحد 
مسکونی از دو واحد به یک واحد مسکونی بوده لذا مساحت راه پله زمانه پروانه ساختمانی 

در طبقات 1-2 هرکدام بسطح 12.56 مترمربع که جمعا بسطح 25.12مترمربع بصورت کاهش 
..سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناهاي مازاد بر تراکم راي به جریمه به مبلغ103,286,400(یکصد و  سه میلیون 

و  دویست و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 15.37  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/23 1/98/32751 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار -  
پستک 171 

69

1-1-10124-728-1-0-0 27
76

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 529 مورخ 
1394/12/27به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي 322.93 

مترمربع و مجدد پس از تجمیع با پالك پشت و بر اساس سند تجمیعی داراي اصالح پروانه با 
شماره درخواست  265325 مورخ 1395/04/10 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد 

مسکونی با زیربناي 486.62 مترمربع و داراي  تمدید پروانه با شماره درخواست 298117 
مورخ 1395/12/24 و پروانه مرحله دوم با همان شماره ومورخ 94/12/27 با زیربناي 486.62

...مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده که براساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري 

:ارائه داراي افزایش بنا خارج طول 60% در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
 افزایش بنا در همکف 2.66 مترمربع-1

 افزایش بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 2.66 مترمربع که جمعا بسطح 10.64 مترمربع-2
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 83.51مترمربع-3

 کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 0/11 مترمربع-4
کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 0/49 -5

مترمربع جمعآ بسطح 1.47مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن به فضاي مفید درطبقه پنجم  بسطح 0/80مترمربع-6

 افزایش تعداد واحد مسکونی از سه به چهار واحد مسکونی-7
..با توجه به افزایش واحد داراي یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد-8

مشمول نما ومنظر میگردد-9
..درهنگام صدور پروانه داراي استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-10

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض در خصوص اضافه بنا در هکف و طبقات به مساحت 391.39 متر مربع  ، راي 
بدوي جریمه به مبلغ 4,180,045,200(چهار میلیارد و  یکصد و  هشتاد میلیون و  چهل 

و  پنج هزار و  دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 391.39  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/11 1/98/32776 تجدید 
نظر

گلسار 106  
سر نبش 
پالك 1

1-1-10033-11-1-0-0 27
77

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 472 مورخ 1394/12/27 و اصالح پروانه مورخ 1395/12/23 به 

صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه و زیرزمین با زیر بناي کل 
756.06 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت اضافه بنا در زیرزمین به 

سطح 27.12 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 

325689 مورخ 1396/12/28 صادر گردیده است. حال عملیات ساختمانی در حد اسکلت ( 
عدم شروع آجرچینی ) بوده و تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 48.13 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 46.08 مترمربع -

افزایش ارتفاع مغازه از 3.40 به 5.40 متر -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 297.18 مترمربع ( هر طبقه 99.06 مترمربع  -

که از این مقدار به سطح 23.82 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد)
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 242.60 مترمربع ( که از این مقدار به  -

سطح 23.82 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد)
با توجه به عدم دیوارچینی تا این مرحله ، سایر موارد تخلف از قبیل توسعه مغازه ، احداث 
بالکن و کسري پارکینگ و ... پس از انجام دیوارچینی در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد 

بود
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و پس از 
وصول نظریه کارشناسی به شماره ش ر-153692-98/08/28 مبنی بر تایید اصول 

فنی و بهداشتی ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت اضافه بناي همزمان ساز 
همکف به مساحت 0.73 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول الی سوم هر یک به مساحت 
44.94 مترمربع، یک طبقه مازاد به مساحت 188.66 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 

مفید به مساحت 9.04 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,353,716,800(سه میلیارد و  

سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال صادر و 
اعالم می نماید. 

جریمه 332.71  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/17 1/98/32779 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
انتهاي خ 

92 بن بست 
پنجم

1-1-10055-25-1-0-0 27
78

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  165 مورخ  96/10/30 با زیر بناي کل  632.59 مترمربع در 3.5 طبقه با 

انبار زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله اجراي ستون 
همکف از بابت اضافه بنا بسطح  44.21 متر مربع داراي سوابق کمیسیون ماده صد بوده که 

پس از آن پروانه مرحله دوم صادر گردید. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می 
:باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 0.73 متر مربع  ( ضمن حذف سایبان   -1

پارکینگ)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 134.82 مترمربع ( هر  -2

طبقه 44.94 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 188.66 متر مربع در طبقه چهارم -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.06 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.44 

متر مربع ( طبقه اول 4.22 و طبقات دوم و سوم هر طبقه 2.11 متر مربع )
داراي کسري فضاي باز بسطح 41.02 متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح  26.9 متر  -5

.مربع می باشد
.زیر شیروانی بسطح 1.61 متر مربع کاهش یافته است. رعایت پارکینگ می گردد 

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

27
78

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

96,137,200(نود و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  دویست) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 310.12  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 1/98/32785 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
انتهاي 

بهشتی  
 دهسرا

1-1-10397-701-1-0-0 27
79

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي خارج 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

524,938,500(پانصد و  بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار و  
پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 112.89  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی داراي فروشنامه عادي که برابر فروشنامه به مساحت 
حدود 453 متر مربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکت بتن آرمه و با 

قدمت سال 1393نموده که در حال حاضر بصورت یک طبقه روي پیلوت بوده  و سقف طبقه 
اول شیروانی نداشته و داراي میله گرد هاي انتظار جهت احداث ستون هاي طبقه دوم در 
آینده بوده که در این مرحله بصورت نیمه کاره رها گردیده و ایزوگام گردیده و طبقه اول 
بصورت یک واحد مسکونی در حال بهره برداري می باشد. ضمناً ساختمان فاقد نما سازي 
بوده و پیلوت به صورت سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري و نقشه معماري ارائه 
:شده کل زیر بناي احداثی بسطح 423.01 متر مربع بوده که  تخلفات به شرح زیر می باشد
همکف بصورت پیلوت بسطح 165.67 متر مربع  می باشد. ضمناً بسطح حدود 90 متر  -1

مربع بصورت کرسی چینی بوده که مالک تا ارتفاع پیلوت حدود 2.4 متر با مصالح شن و گل 
.پر نموده که جز سطح اشغال همکف بوده اما در زیر بنا لحاظ نگردیده است

احداث طبقه اول بسطح 247.22 متر مربع -2
احداث ادامه راه پله به طبقه دوم بسطح 10.12 متر مربع که هنوز طبقه دوم احداث  -3

.نگردیده است
که مسکونی در زمین کشاورزي بوده ودر طرح تفصیلی جدید بر   T-R212 با توجه به کاربري
مجاز به احداث دو طبقه با مساحت مسکونی 150 متر مربع در هر طبقه  R212 مبناي کاربري

می باشد. لذا داراي خارج از تراکم در همکف بسطح 15.67 متر مربع و خارج از تراکم در 
.طبقه اول بسطح 97.22 متر مربع بوده و مابقی در حد تراکم می باشد

جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.  مراتب با توجه  
.به استعالم موقعیت مکانی تقدیم حضور می گردد

27
79

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  
2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  673,747,200(ششصد و  

هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.

جریمه 100.26  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/16 1/98/32787 تجدید 
نظر

سعدي - 
کوچه شهید 
یوسف زاده 
- کوچه اول 

- فرعی 
 دوم

1-2-10314-8-1-0-0 27
80

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/72 مورخ 1397/05/11به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 455.54 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 23.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.63 مترمربع ( هر طبقه 23.21 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 3.25 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.17 متر مربع ( هر طبقه 1.39 
متر مربع )

ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.20 متر متغیر می 
.باشد

.زیر شیروانی به سطح 1.41 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

به سطح 18.22مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 
.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نگردیده است

%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 72.38
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  
3 به 2.5برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  2,226,840,000(دو میلیارد و 

 دویست و  بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می 
دارد.

جریمه 265.1  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/16 1/98/32788 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
- شهرك 
 امام علی

1-1-10280-904-1-0-0 27
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/215 مورخ 1397/07/23 و متعاقب آن اصالح پروانه ساختمانی به 
شماره 346012 مورخ 1397/12/12 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 
انباري) در8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1404.35 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه 

: به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 51.81 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 68.61 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 51.81 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 51.81 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 51.81 مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 51.81 مترمربع-6
 کاهش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 8.16 مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -8
مفید در طبقات به مساحت 4.32 مترمربع .( هر طبقه 1.08 مترمربع )

. اضافه بناي تراکمی از بابت انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 1.73 مترمربع -9
.عرض راه پله 1.10 متر می باشد

.سطح اشغال موجود در زمان پروانه 60 درصد و سطح اشغال موجود 75.40 درصد می باشد
از بابت گزارش فوق الذکر داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/32788
. مورخ 1398/09/16 مبنی بر جریمه و از بابت سوئیت در همکف داراي راي تخریب می باشد

.حالیه طی بازدید میدانی سوئیت موجود در محل اعاده به وضع پیلوت شده است
کسري پارکینگ ندارد. ولیکن با توجه به افزایش و احداث درب سواره روي بیشتر در حد 

غربی ، حالیه چهار واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد. ( پارك حاشیه اي رعایت 
شده است .)

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

27
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سایه بان به مساحت 0.44 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن 

به بناي مفید به مساحت 4.96 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 31,596,800(سی و  یک میلیون و  پانصد و  نود و  شش 

هزار و  هشتصد) ریال صاد و اعالم می دارد.

جریمه 5.4  2
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/09/20 1/98/32792 اصالح
ي 

بدوي

پستک - 
بعد از کانال 

- کوچه  
میرزاده

1-1-10555-59-1-0-0 27
82

در خصوص حذف انباري و موتورخانه در زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد به 
مساحت 64.02 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 496,155,000(چهارصد و  نود و  

شش میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.02  2.5
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ که در ردیف یک راي بدوي سهواً مورد محاسبه 
جریمه قرار گرفته، در صورتیکه با توجه به گزارش شهرداري و با عنایت به ابقاء سایه 

بان می بایست منتفی اعالم می شد، بدینوسیله اصالح و منتفی می گردد. ضمناً 
تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع است.

ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/247مورخ 1397/08/23 بصورت 2  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 

انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 338.35 مترمربع صادر شده که حالیه با 
:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات و به شرح زیر می باشد

. احداث سایبان در قسمتی از دومتر حیاط خلوت حد شرقی  به مساحت 0.44 مترمربع -1
. کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.78 مترمربع-2

. کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه اول  به مساحت 1.09 مترمربع-3
. کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقه دوم  به مساحت 1.09 مترمربع-4

حذف انباري و موتورخانه در زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد به مساحت -5
. 64.02 مترمربع

در صورت تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد ولیکن در صورت عدم تایید سایبان یک 
.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

.عرض مفید پله 1.10 متر می باشد
.سطح اشغال مجاز و موجود 70 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

27
82

در خصوص اعتراض آقاي مجتبی حالتی نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 

دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس 
رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 149086  مورخ 

1398.08.21  ارزش سرقفلی به مبلغ 525.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض 
راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش به مبلغ 105,000(یکصد و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 17.5  0
 

55000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/19 1/98/32794 تجدید 
نظر

خمسه بازار 
فلکه نبوت 

روبروي 
آرامگاه

1-1-10358-76-1-0-0 27
83

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت ششدانگ یک باب 
مغازه فاقد بالکن برابر نقشه ارائه شده به مساحت 17.50 مترمربع  با قدمت سال 58 می 
باشد که از بابت آن بالمانعی ارائه نگردید.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 

***انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/02/03 به سطح 3.83 مترمربع در تعریض معبر 

.24 متري واقع گردیده است

مغازه در حال حاضر فاقد فعالیت میباشد.مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 
ش ر-247266-1397 مورخ 97/12/18 جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می 

.گردد

27
83

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 رابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 

بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ3,234,470,400(سه میلیارد و  
دویست و  سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 320.88  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/23 1/98/32795 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ  
120 

1-1-10099-51-1-0-0 27
84

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
311,690,400(سیصد و  یازده میلیون و  ششصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر 

می گردد

جریمه 185.53  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 284 مورخ94/12/22
 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5  واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 
بناي 1292.83مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 31.35 مترمربع -

اضافه بنا در همکف به سطح 56.67 مترمربع با توجه به عدم رعایت حیاط خلوت سراسري  -
 بدلیل احداث انباري و حذف سایبان

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 169.60مترمربع (هر طبقه  42.40 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه 5 به سطح 53.71 مترمربع که از این مقدار به سطح 11.31 مترمربع عدم -
.رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم بسطح 9.55 -
 مترمربع

احداث طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 219.25 مترمربع که از این مقدار بسطح 75.73  -
. مترمربع تراس روباز اختصاصی می باشد

احداث طبقه مازاد در طبقه 7بسطح 221.52 مترمربع که با طبقه 6 تشکیل یک واحد را  -
 می دهد

با توجه به کاهش تعداد انباري از 5 به یک باب ، در زیرشیروانی  کاهش بنا بسطح 45.72  -
. مترمربع دارند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6  واحد  که رعایت 6 باب پارکینگ دوبل در  -
. همکف و زیرزمین می گردد

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 185.53 مترمربع از تراکم اعطایی   -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

27
84

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/10 1/98/32810 بدوي بیستون 
طالقانی  

جوان همت

1-2-10374-85-1-0-0 27
85

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
345 مورخ 92/11/06 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و با زیربناي کل 
191.67مترمربع صادر گردیده است. احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان 

احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 345 مورخ 1392/11/06 به صورت 
2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 191.67 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 
184436 مورخ 1394/07/14 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار، زیربنا نسبت به سوابق 

 .مغایرتی ندارد
رعایت پارکینگ نگردیده است ( 2 واحد 1 پارکینگ )  با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

.تایید نظام مهندسی داراي 1 واحد کسري پارکینگ می باشد
نماي جانبی اجرا نگردیده است. ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.40 متر می باشد. معابر پاك 

سازي گردیده، صندوق پست نصب شده است. درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 13,620,000(سیزده میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.8  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 1/98/32820 بدوي بلوار  
رجایی  ك 

یازدهم

1-2-10106-8-1-0-0 27
86

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه شماره 32 مورخ 1393/04/29 و گواهی 
پایانکار بشماره 233425 مورخ 1395/04/22 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی با زیربناي 390/37 متر مربع صادر گردیده
که طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 

.5 متر مربع و راهرو بمساحت 1/80 متر مربع با قدمت سالجاري نموده اند
 تغییرات دیگري مشاهده نگردیده

.حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد. 

رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

1800000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1398/09/16 1/98/32826 بدوي علی آباد  
عنبري 
مرادیان

1-2-10194-18-1-0-0 27
87

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی فاقد مساحت در سند و داراي گواهی 
اعیان به شماره 29765 مورخ 56/07/03 می باشد. ضمناً داراي مجوز تعمیرات به شماره 

349716 مورخ 1398/02/17 می باشد. الزم به توضیح است که مالک اقدام به تعویض کامل 
سربندي و تبدیل آن به فلزي با افزایش ارتفاع به طول یک متر نموده و اعیان موجود به 

صورت تجاري در آمده که طی آخرین بازدید به عمل آمده  و تصاویر پیوستی ، ملک فوق از 
حالت تجاري خارج و به حالت مسکونی برگشته است. با توجه به بازگشایی خیابان رعایت 

عقب نشینی گردیده است. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 136628
. مورخ 1398/08/01 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/10/24 1/98/32830 بدوي خمسه بازار 
بلوار قلی 

پور  جوادي

1-1-10327-17-1-0-0 27
88

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص اضافه بناي همکف و طبقات  راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 159,735,000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  پنج 

هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 37.34  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 1/97/461 مورخ 1397/12/27 بصورت ساختمان 
3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 406/5 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف (با احتساب سایه کنسول) و طبقات 3.2.1 بمساحت 33/48 متر مربع -1
(هر طبقه 8/37 متر مربع)

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 3/86 متر مربع (توضیح اینکه مساحت راه پله و -2
راهرو بمیزان 2/66 متر مربع کاهش یافته است.)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-3
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه در خصوص پارکینگ شماره 3 در مرحله بهره برداري و پس از آزمایش پارك 
.عملی قابلیت بررسی مجدد را دارد

%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 76/24
بمساحت 13/56 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و حد نصاب فضاي سبز رعایت 

میگردد.(در سایت پالن لحاظ نگردیده است.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *******

27
88

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 65.7 مترمربع و اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم هر یک به مساحت 64.4 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.37
 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 3,272,673,600(سه میلیارد و  دویست و  هفتاد و  دو 
میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 324.67  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/08 1/98/32832 بدوي گلسار -  
خیابان  130
 - توحید-  
کوي توحید 

7  

1-1-10198-39-1-0-0 27
89

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  1/97/178 مورخ 1397/07/03 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1164.50 مترمربع صادر 
شده که  حالیه با توجه به  نقشه برداري وضعیت موجود ارائه شده  داراي بناي مازاد بر تراکم 

:و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  65.70 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  64.40 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 64.40 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 64.40 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم  مساحت 64.40 مترمربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6

 . در همکف به مساحت  1.37 مترمربع
.سطح اشغال زمان پروانه 54.39 درصد و سطح اشغال موجود 74.28 درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن از بابت افزایش عرض درب سواره رو حد شمالی ، یک واحد 

.کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

27
89

در خصوص  احداث سرویس بهداشتی در حیاط به مساحت 2.20 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,056,000(یک میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد..

جریمه 2.2  0.5
 

960000  , 1396 احداث بناي جداساز 1398/11/27 1/98/32839 بدوي بیستون  
طالقانی 

جوان همت

1-2-10372-12-1-0-0 27
90

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 265 مورخ 91/06/27 و گواهی 
پایان کار بشماره 190484 مورخ 94/12/26 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

 با زیربناي 714/42 متر مربع صادر گردیده
توضیح اینکه مالک پس از پایانکار بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب 
مغازه فاقد بالکن بمساحت 25/38 متر مربع (تبدیل پارکینگ شماره 1 و قسمتی از محوطه 

مشاع طبق صورتمجلس تفکیکی) همچنین احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت 
.بمساحت 2/20 متر مربع (با قدمت سال 96 ) نموده اند

.بابت احداث واحد تجاري مذکور تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
الزم به توضیح است که پارکینگ شماره 1 ،یکی از 2 واحد پارکینگ واحد مسکونی طبقه 
دوم (پارکینگ مازاد) بوده که وضع موجود تبدیل به تجاري گردیده و با عنایت به تعداد 
.پارکینگ هاي مورد نیاز واحدهاي مسکونی ،کسري پارکینگ مسکونی منتفی میباشد

.ضمناv واحد تجاري مذکور فاقد فعالیت و فاقد تابلو میباشد
حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را  

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

27
90

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش 
بنا در همکف و طبقات هر یک به مساحت 27.24 مترمربع و کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 5.62 مترمربع ، در طبقه اول بمساحت 
6.63 مترمربع و در طبقات دوم و سوم هر یک به مساحت 6.45 مترمربع، ضمن نقض 
راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 

جریمه به مبلغ  1,126,524,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  شش میلیون و  
پانصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 134.11  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/17 1/98/32855 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-176-1-0-0 27
91

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/392 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 572.37 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
:تخلفات ساختمانی به شرح

اضافه بنا در همکف به سطح 27.24 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 81.72 مترمربع ( هر طبقه 27.24 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 5.62 متر مربع و در طبقه اول به سطح 6.63 مترمربع در طبقات دوم و سوم هرکدام به 

سطح 6.45 متر مربع ( جمع طبقات به سطح 19.53 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.13 متر متغیر می  *

* باشد
.زیر شیروانی به سطح 8.31 مترمربع کاهش یافته است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
** %سطح اشغال مجاز 55% ...................... مورد استفاده 70 **

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
1398/09/17 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

*************************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی و صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف بوده است 

مستنداً با تقلیل ضریب از 3  برابر به 2  برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 
43,232,800(چهل و  سه میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار و  هشتصد)  ریال 

نتیجتاً تائید می نماید و درخصوص میزان عقب نشینی، راي صادره صحیحا و خالی از 
منقصت قانونی اصدار یافته، لذا راي بدوي، تایید می گردد. 

جریمه 166.28  2
 

130000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/28 1/98/32856 تجدید 
نظر

سعدي پیچ  
سعدي 

مدیریت 
نوسازي 
 مدارس

1-2-10303-17-1-0-0 27
92

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مابه التفاوت احداث 
پارکینگ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
311,100,000(سیصد و  یازده میلیون و  یکصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 183  2
 

850000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان فوق ساختمان اداري نوسازي مدارس استان داراي سابقه گزارش بشرح ذیل 
: می باشد

بمساحت کل عرصه 2676 مترمربع با زیربناي همکف بصورت اداري با زیربناي 975/96 
مترمربع و پارکینگ سرپوشیده بسطح 108 مترمربع و انبار بسطح 542/76 مترمربع و 

سرویس بهداشتی بسطح 67 مترمربع و طبقه اول بصورت اداري بسطح 975/96 مترمربع 
میباشد که با توجه به نقشه هاي معماري موجود در پرونده متقاضی  تغییراتی مشاهده نشده 
است.حالیه درخواست تائید اعیانات موجود به جهت درج در سند مالکیت را دارند.الزم بذکر 
است درخصوص احداث بناهاي موجود و براساس گزارش کارشناسی موجود در پرونده فنی 
مجوزي ارائه نگردید.پس از گزارش فوق داراي سابقه پرداخت عوارض با تایید واحد درآمد 

. می باشد
حالیه طبق نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت هاي 

: همزمانساز و احداثات جدید می باشد که بشرح ذیل است
 مابه التفاوت همزمانساز در قسمت اداري 166.28 مترمربع -

مابه التفاوت احداث  در پارکینگ سرپوشیده بسطح 183 مترمربع با قدمت سال 1389 -
ضمنا مساحت انبار طبق نقشه برداري ارائه شده 522.30 مترمربع می باشد . باستناد خط  -

پروژه 13- 97/02/30 بسطح 0.45 مترمربع در تعریض قرار دارد . مراتب با توجه به 
.درخواست اداره ثبت جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 
بوده است مستنداً با تقلیل ضریب از 2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

همکف و طبقات  به جریمه نقدي مبلغ 1,432,905,600(یک میلیارد و  چهارصد و  سی 
و  دو میلیون و  نهصد و  پنج هزار و  ششصد)  ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 213.23  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/10/14 1/98/32859 تجدید 
نظر

شهرك امام  
  علی

1-1-10280-106-1-0-0 27
93

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 
بوده است مستنداً با تقلیل ضریب از 3 به 2.5 برابر ارزش معامالنی  به جریمه نقدي 

مبلغ 792,545,000(هفتصد و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  چهل و  پنج هزار )  ریال 
نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 89.05  2.5
 

3560000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/159مورخ 97/06/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي کل 495.40 مترمربع ضمن عقب 
نشینی عرصه به سطح 51.84 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.66 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح تقریبی 157.56 مترمربع (هر طبقه 52.52 -3

مترمربع که از این مقدار به سطح 21.86 مترمربع کنسول رو به شارع میباشد.)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 19.98  -4

مترمربع (هر طبقه 6.66 مترمربع)
توسعه زیرشیروانی و تبدیل قسمتی از آن به یک واحد مسکونی به سطح 69.05 مترمربع -5

 به انضمام تراس غیرمسقف اختصاصی به سطح 20 مترمربع مازاد بر طبقات مجاز
الزم به ذکر است رعایت پارکینگ میگردد. ارتفاع مفید پیلوت به 3.50 متر افزایش یافته 
است.داراي کسري فضاي باز به سطح 39.53 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 1.46 
مترمربع میباشد.ضمناً شیب بام به صورت یک طرفه اجرا گردیده است. تاکنون درب هاي 

پارکینگ نصب نگردیده است.عرض متوسط کنسول 1.20 متر و ارتفاع آن 3.50 
میباشد.سطح اشغال زمان پروانه 70 درصد و سطح اشغال موجود 89.50 درصد 

.میباشد.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

27
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  در خصوص احداث یک باب مغازه بدون مجوز شهرداري به مساحت 53.1  

مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 

شماره ش ر-141820-98/08/12 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 53،100،000  ریال،  

ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,620,000(ده میلیون و  ششصد و  بیست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 53.1  0
 

80000  , 1373 احداث مغازه بدون مجوز 1398/09/17 1/98/32860 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر - 

ابتداي 
خیابان 

عرفان - 
روبروي 

پارکینگ 
عرفان

1-1-10291-952-1-0-0 27
94

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي ( نسق) و نقشه برداري وضعیت موجود 
و بازدید میدانی بصورت یک باب مغازه بدون مجوز به مساحت 53.10 مترمربع که قدمت 

.ساخت بنا با توجه به فیش کنتور ( تاریخ نصب کنتور ) سال 1373 می باشد
مغازه فوق الذکر داراي فعالیت شغلی مکانیکی می باشد و داراي تابلوي تبلبغاتی 1*3 می 

.باشد
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/29812 که ازباتب 80 مترمربع  بناي 

.بدون مجوز ، داراي راي تخریب ( حکم به قلع بنا ) صادر شده است
 .به استناد خط پروژه 11 مورخ 1398/05/03 ، فاقد عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی (تبدیل زیرشیروانی)  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 173,367,500(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  سیصد و  شصت و  
هفت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.37  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/02 1/98/32865 بدوي گلسار-بلوار 
نماز -بلوار 

انصاري 
کوچه 

 ولیعصر3

1-1-10435-17-1-9-0 27
95

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه 
پنجم ( زیر شیروانی ) می باشد. حالیه متقاضی اقدام به توسعه آپارتمان به سطح 22.37 

مترمربع ( به صورت تبدیل زیر شیروانی ) نمودند. بر اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی 
می باشد. درخواست پرداخت خالفی آن را دارند. الزم به توضیح است مالک طبقه دوم  از 

بابت تبدیل واحد مسکونی به تجاري 57.50 مترمربع  برابر راي بدوي مورخ 92/11/23 
محکوم به اعمال بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها گردیدند که تاکنون اجراي حکم نگردیده 
و پرونده مفتوح می باشد ولی واحد فوق در طبقه پنجم واقع شده و به صورت مسکونی در 

.حال استفاده می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27
95

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 16.46 مترمربع، 
تبدیل راه پله و آفتابگیر به بناي مفید به مساحت 14.04 مترمربع که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
670,992,000(ششصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 79.88  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/08 1/98/32866 بدوي کوي صفاري 
  ششم

1-2-10370-30-1-0-0 27
96

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/287 مورخ 1397/09/21 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.648/74 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 16/46 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 49/38 متر مربع (هر طبقه 16/46 متر مربع)-2

کاهش مساحت راه پله و راهرو در زیرشیروانی بمیزان 3/6 متر مربع-3
تبدیل آفتابگیر به بناي مفیدي  در طبقات 3.2.1 بمساحت 12/78 متر مربع (هر طبقه -4

4/26 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 1/26 متر مربع (هر طبقه -5

0/42 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه با توجه به افزایش عرض درب سواره رو بمیزان 0/5 متر (طبق نقشه ارائه شده) 
.تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

(در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)
بمساحت 0/78 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز (1/10 

 مساحت باقیمانده ) اجرا نگردیده
%سطح اشغال مجاز (با احتساب راه پله) 65% -سطح اشغال موجود 80/51

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

27
96

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث سایبان به مبلغ 1,092,336,000(یک میلیارد و  نود و  دو میلیون و  سیصد و  

سی و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 162.55  2
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/12 1/98/32868 بدوي چهارراه 
گلسار- 

 اداره پست

1-1-10304-2-1-0-0 27
97

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  ملک شاکی : اهالی کوچه خیابان نواب
ملک متشاکی  : مکان ارائه شده توسط شاکیان ( همسایه هاي حد غربی اداره پست گلسار  
مشرف به خیابان نواب )  بصورت ساختمان اداره پست گلسار(متشاکی)  که داراي گواهی 
پایانکار به شماره 179951 مورخ 1394/12/16 می باشد که حالیه بعد از دریافت پایانکار  

مبادرت به احداث دوباب سایبان به مساحت 162.55 مترمربع  ( طبق نقه برداري ارائه شده) 
با قدمت سال1396  نموده اند که شاکیان با توجه به اینکه متشاکی ( اداره پست )  مبادرت 

به احداث درب سواره رو از سمت خیابان نواب نموده اند و این امر باعث ایجاد ترافیک در آن 
. خیابان شده است به این امر اعتراض نموده اند

الزم به ذکر است که به علت نداشتن کاربري فرعی تحت عنوان سایبان از کاربري پارکینگ 
.استفاده شده است

مورد شکایت : ایجاد ترافیک در خیابان نواب به علت احداث سایبان و تامین پارکینگ در 
.زیر آن در محوطه اداره پست و باز نمودن درب سواره رو از آن سمت

طی بازدید مجدد میدانی ، متشاکی ( اداره پست) مبادرت به جمع آوري سایبان ها نموده 
.است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

27
97

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و موارد اعالمی در الیحه دفاعیه نظر به 

قدمت بنا ، ضمن نقض راي بدوي قابلیت طرح و بررسی در کیسیون را نداشته و به رد 
آن اظهارنظر میگردد.

ردتخلف 60  0
 

55000  , 1364 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/17 1/98/32896 تجدید 
نظر

حسین آّباد 
منفرد 

دوست  7 
متري

1-2-10286-19-1-0-0 27
98

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط نماینده جلوگیري از تخلفات ساختمانی ، یک باب خانه 
مسکونی که داراي اعیان فاقد مجوز به سطح حدود 60 متر مربع با قدمت حدود 33 سال و 

اسکلت آجري می باشد. میزان عقب نشینی پس از تهیه خط پروژه متعاقباً اعالم خواهد شد. 
 با توجه به اینکه بازدید از طریق ناحیه و به شکل غیابی بوده و امکان بررسی از داخل ملک 
میسرنبوده لذا هرگونه مغایرت  نسبت به گزارش مذکور پس از مراجعه مالک به شهرداري 

جهت تعیین وضعیت ملک خود و ارائه اسناد و نقشه هاي وضع موجود قابلیت بررسی مجدد 
.را خواهد داشت. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 

این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 15 واحد مسکونی صادر و 
اعالم می گردد

ردتخلف 15  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/09/24 1/98/32936 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن  

فرهنگیان

1-1-10143-4-1-0-0 27
99

در خصوص اعتراض  نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش 
بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 123.58 مترمربع و اضافه بنا 

در طبقه پنجم به مساحت 173.08 مترمربع ، احداث انباري در زیر شیروانی به 
مساحت 44.86 مترمربع، و توسعه ادامه راه پله به بام بمساحت 18.89 مترمربع و 

تراکم اعطایی زمان صدورپروانه ساختمانی بمساحت 341.50 مترمربع ، ضمن نقض 
راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 

جریمه به مبلغ  12,057,998,400(دوازده میلیارد و  پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  
نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 1196.23  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  792 مورخ 
91/12/28به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی  با زیر بناي کل  1929مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام 

:به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال مجاز استفاده شده زمان پروانه 59/28 درصد....سطح اشغال استفاده شده  -

اجرایی  81.74 درصد
افزایش بنا در همکف به سطح 123.58مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  123.58مترمربع که جمعآ بسطح  494.32-
مترمربع

 افزایش بنا درطبقه 5 بسطح  173.08مترمربع-
 احداث انباري در زیرشیروانی بسطح  44.86 مترمربع-
 توسعه در ادامه راه پله به بام بسطح 18.89مترمربع-

استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه بمقدار 341.50 مترمربع داشته -
..است

افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی-
..رعایت پارکینگ براساس ضوابط پروانه صادره میگردد-

...مشمول نما ومنظر نمیگردد-
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27
99

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 

بوده است مستنداً با تقلیل ضریب از 2 به 1.5  به جریمه نقدي مبلغ 437,184,000
(چهارصد و  سی و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار )  ریال نتیجتاً تائید 

می نماید.

جریمه 87.55  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/10/17 1/98/32943 تجدید 
نظر

قلی 
پور-پشت 
بیمارستان 

پارس 
-فرعی 
 چهارم

1-2-10756-310-1-0-0 280
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/298 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.913/54 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 66/64 متر مربع (هر طبقه 16/66 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 5/99 متر مربع-2

اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 1/13 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع -3
در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/51 متر مربع و طبقات -4
18/27 متر مربع (هر طبقه 6/09 متر مربع)

عرض موجود راه پله 2/5 متر
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال موجود 60/41% -سطح اشغال مجاز 60
توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و بمساحت 31/86 متر مربع کسري حد 

نصاب فضاي سبز دارند.(طبق پالن ارائه شده)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

280
0

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
توسعه انباري در زیر شیروانی به مساحت23.81 مترمربع  و تبدیل راه پله به بناي 

مفید بمساحت 2.76 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
267,825,600(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 26.57  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/04 1/98/32945 بدوي گلسار کوي  
ولیعصر بن 

بست 2 
همکف

1-1-10195-17-1-0-0 280
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص توسعه استخر بصورت تبدیل پیلوت  به مساحت 11.20 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 37,632,000(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  سی 

و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 11.2  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/04 1/98/32945 بدوي گلسار کوي  
ولیعصر بن 

بست 2 
همکف

1-1-10195-17-1-0-0 280
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 210 مورخ 1395/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 1 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 505.5 مترمربع و پروانه مرحله دوم به شماره 322516 مورخ 1396/12/26  و 

گواهی عدم خالف به شماره 331052 مورخ 1397/12/21 صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد
توسعه استخر به صورت تبدیل پیلوت به سطح 11.20 مترمربع -

توسعه انباري در زیر شیروانی به سطح 23.81 مترمربع خارج تراکم -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.76 متر مربع
.رعایت پارکینگ گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف تا طبقه چهارم هر یک به مساحت 22.24 مترمربع، تبدیل 

راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت 1.2 و در طبقات اول تا چهارم هر یک به 
مساحت 2.05 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع 

احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب  3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,215,648,000(یک میلیارد و  دویست و  

پانزده میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 120.6  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/10/08 1/98/32953 بدوي فلکه جهاد  
- شهرك 

  فرهنگیان

1-2-10447-22-1-0-0 280
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/236 مورخ 1397/08/09 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 562.14 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 22.24 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.24 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.24 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.24 مترمربع-5
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 68.96 مترمربع که از این مقدار به   -6

.مساحت 21.68 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت 19.57 مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در همکف و طبقات به مساحت 9.40 مترمربع . ( همکف به مساحت 1.20 مترمربع و طبقات به 

(. مساحت 8.20 مترمربع ( هر طبقه 2.05 مترمربع
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به پنج واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4 

.باب پارکینگ مسکونی حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 54.99 درصد و سطح اشغال مجاز 55 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 70.03 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.05 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

280
2

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 
ضریب  3  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 216,117,000(دویست و  شانزده میلیون و  

یکصد و  هفده هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 21.83  3
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/32969 بدوي خ رجائی  
بلوار 

  جدید43

1-2-10100-166-1-0-0 280
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  
439 مورخ  94/12/27 و پایانکار به شماره 347368 مورخ 98/2/28 صادر گردیده است. 

حالیه مالک اقدام به مسقف نمودن حیاط حد شمال و افزودن آن به بناي تجاري نموده که به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

.توسعه تجاري بسطح 14.92 متر مربع که مربوط به مغازه هاي شماره 1 و 2 می باشد -1
توسعه راه پله بسطح 6.91 متر مربع -2

.درخواست  رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

280
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص احداث بناي تجاري  بر اساس 
نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 98/145-98.08.16 و عدم اعتراض مالک 

و شهرداري به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره  مورخ معادل 1,644,000(یک میلیون و  ششصد و  

چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 22.9 800000  , 1369 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/23 1/98/32982 تجدید 
نظر

جاده  
پیربازار  

جنب 
تراشکاري 
  رخشاد

1-1-10663-29-1-0-0 280
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده  به صورت یک باب مغازه داراي فروشنامه عادي که برابر نقشه 
برداري ارائه شده مساحت وضع موجود ان 22.90 متر مربع می باشد که بصورت مکانیکی 

فعالیت شغلی دارد. از بابت آن سوابقی ارائه نگردید. به استناد تاریخ نصب کنتور برق قدمت 
بنا سال 1369 می باشد. در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي 
خط پروژه می باشد. مراتب با توجه به نامه 235266 مورخ 97/12/4 دبیرخانه کمیسیون 

.ماده صد تقدیم حضور می گردد
***.به استناد خط پروژه 12 مورخ 98/2/8 فاقد عقب نشینی می باشد ****

در خصوص تبدیل انباري ( قطعه 8 ) به مسکونی و الحاق آن به سوئیت، ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد و  راي به ابقاء آن صادر می گردد.

سایر 8.38  0
 

3300000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/24 1/98/32983 بدوي کوي  
احمدیان  

کوچه 
گوهري -بن 

بست زیبا

1-2-10151-8-1-1-0 280
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی در طبقه همکف (سوئیت)که به استناد پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی 

.می باشد
الزم به ذکر است که  انباري ( قطعه 8) به مساحت 8.38 متر مربع بوده (انباري قطعه 8 
مربوط به دستگاه آپارتمان قطعه 2 در طبقه اول است)که حالیه تخریب و به سوئیت در 

همکف(قطعه 1)الحاق شده است که از بابت آن سند  رضایت نامه غیر مالی طرفین در پرونده 
موجود است.پس از ارائه نقشه برداري وضعیت موجود  مساحت مجموع سوئیت قطعه1و 
انباري قطعه 8 که با هم تجمیع شده اند  1.54 متر مربع کمتر از مقدار سند ثبتی و نقشه 

تفکیکی بوده که مشخص نیست از زمان پایانکار یا پس از تخریب انباري قطعه 8 این کسري 
مساحت اتفاق افتاده است

همچنین قطعه زمینی به صورت مثلثی متصل به حد غربی ملک(درز انقطاع) و بسطح 
تقریبی 12.35 مترمربع موجود بوده که کف آن بتن گردیده است و از عرصه ملک مورد نظر 
به آن درب وجود دارد که البته در گزارش پایان کار ساختمان نیز (سال 1388) به موضوع 

.فوق اشاره شده است
ملک فوق طبق نقشه تفکیکی ثبتی  ارائه شده داراي یک درب سواره رو براي ورود به 

ساخنمان به عرض 2/5 متر است اما در نقشه ها و گزارش  پایان کار مقداري از حیاط مشاعی 
حد شمال به کوچه الحاق شده و با دیواري بطول 1/8 متر راه جداگانه اي براي سوئیت ایجاد 

.شده است
//کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا میباشد. خالفی 
.مشاهده نگردید

حالیه با توجه به استعالم دفترخانه به منظورانتقال انباري قطعه پنجم بسطح 3/20 متر مربع 
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

280
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 152213 مورخ 1398.08.26  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 150.000.000 ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 

4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
30,000,000(سی میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نمایددر خصوص عقب نشینی، در 
اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 

در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 15  0
 

650000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/24 1/98/32985 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی 

نبش کوچه 
59

1-1-10697-21-1-0-0 280
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یکباب مغازه فاقد 
بالکن بمساحت 15 متر مربع با قدمت سال 1387  و بدون مجوز که جهت مشخص شدن 

وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري 
 vمیباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 مورخ 1398/05/01 بمساحت حدودا

.5/70 متر مربع در تعریض معبر 14 متري اصالحی قرار دارد
 * 0/8 vتوضیح اینکه واحد تجاري مذکور با فعالیت مرغ فروشی و داراي تابلو به ابعاد حدودا

.1/60 متر میباشند
.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 51,000,000(پنجاه و  یک میلیون ) ریال صادر مینماید.  در 
خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تهعد ثبتی  می 
باشد

جریمه 25  2
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/30 1/98/32987 بدوي بلوار 
دیلمان-کو

چه 
همت-روبرو
ي دانشگاه

1-1-10500-142-1-0-0 280
7

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
149022 مورخ98.8.21کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 9508000000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,901,600,000(یک میلیارد و  نهصد و  یک میلیون و  ششصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.54  0
 

1020000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک قطعه زمین بسطح 
حدود 48 متر مربع بوده که در حال حاضر بدون مجوز یکباب مغازه با پوشش صد در صد در 
آن احداث گردیده که به استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت اعیان احداثی 47.54 متر 
مربع و با قدمت سال 1397 می باشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. به 

استناد خط پروژه 11 مورخ 98/4/9 بسطح 2.43 از عرصه و اعیان در تعریض قرار دارد. 
درخواست رسیدگی به تخلف صورت گرفته را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

280
7

با توجه به اینکه ساختمان 6 واحد میباشد و6 باب پارکینگ براي هرواحد(یک باب ) 
تامین میشود ، ولی 6  باب کسري پارکینگ اعالمی مربوط به افزایش مساحت واحدها 

میباشد که برابر ضوابط  و گزارش شهرداري هرواحد نیاز به 2 پارکینگ دارد لذابه 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/24 1/98/32988 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
 گیالن 149

1-1-10155-45-1-0-0 280
8

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت 

مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در  
طبقه چهارم  به مساحت 51.57 مترمربع و  افزایش بنا در  طبقه پنجم  به مساحت 

125.54 مترمربع و یک طبقه مازاد(طبقه ششم)  به مساحت 223.86 مترمربع، ضمن 
نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

پرداخت جریمه به مبلغ  4,041,777,600(چهار میلیارد و  چهل و  یک میلیون و  
هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 400.97  3
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/318مورخ 
96/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  1032.46مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده  و در مرحله اجراي اسکلت و قالب بندي سقف 

طبقه سوم داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 41.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 154.71 مترمربع ( هر طبقه  51.57 مترمربع  -

(
*********************************************************

***********************************************
حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف طبقه ششم فاقد بتن 

: ریزي می باشد و برابر نقشه هاي موجود تخلفات جدید بشرح ذیل می باشد
سطح اشغال مجاز به کسر راه پله و آسانسور 50% ----------- سطح اشغال مورد 

% استفاده به کسر راه پله و آسانسور 67.26
 اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 51.57 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 125.54 مترمربع -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 223.86 مترمربع -

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6 واحد -
با توجه به مساحت واحد ها  نیاز به 12 باب پارکینگ (هر واحد دو پارکینگ) دارند که با  -

.توجه به تامین 6 باب پارکینگ در همکف تعداد 6 باب کسري پارکینگ دارند
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. محاسبات بر اساس چک لیست کمیسیون انجام شده است
.درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

280
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم سیده مولود هاشم نیا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر طبقه 

به مساحت 53.80 مترمربع،اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 16.97 مترمربع  ، با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,882,577,600(دو میلیارد و  هشتصد و  

هشتاد و  دو میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 285.97  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/22 1/98/32998 بدوي صفاري دوم 
- کوچه 
 مهتاب

1-2-10054-16-1-0-0 280
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/43 مورخ 1397/04/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1006.71 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 53.8 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 215.2 مترمربع ( هر طبقه 53.8 مترمربع  -

(
توسعه زیر شیروانی به سطح 16.97 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 10.12 مترمربع 
.داراي مازاد تراکم می باشد که در توسعه بنا لحاظ گردیده است

.ضمناً راه پله به بام به سطح 25.29 مترمربع در اجرا حذف گردیده است
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها 
.رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز به کسر راه پله 55% ................ سطح اشغال استفاده شده 68.81
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش 
بنا در همکف  و طبقات مجاز (اول تا سوم )هر یک به مساحت 32.10 مترمربع و احداث 

یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم) به مساحت 156.35مترمربع با توجه به نظریه 
کارشناسی شماره 167628 مورخ 1398.09.17 ( ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 

مرکز) مبنی بر تایید استحکام بنا ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  2,870,280,000(دو میلیارد 
و  هشتصد و  هفتاد میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 284.75  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/09/19 1/98/32999 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
- کوچه 
 نسیم

1-1-10377-611-1-0-0 281
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/436 مورخ 1397/12/24به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 558.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سقف طبقه چهارم و ریشه هاي ستون طبقه زیرشیروانی بوده و به استناد نقشه برداري ارائه 
:شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 32.1 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 96.3 مترمربع ( هر طبقه 32.1 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم )  به سطح 156.35 مترمربع -
زیر شیروانی تاکنون اجرا نگردیده است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 36.12  مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
% سطح اشغال مجاز 71.31 % ...................... مورد استفاده 89.65

مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 127313 مورخ 1398/07/17 و 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,507,902,000(یک میلیارد و  

پانصد و  هفت میلیون و  نهصد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 162.14  3
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/17 1/98/33005 بدوي 0-0-1-549-10373-1-1 گلسار 104  281
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 11مورخ 97/04/10 
به صورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی  با زیربناي کل 226.05 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  60.80درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده  بکسر راه پله 84.01 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 23.43 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  23.43مترمربع که جمعآ بسطح 46.86 مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه سوم بسطح 58.45 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف  بسطح  9.30مترمربع (باتوجه به تبدیل -
دوواحد به یک واحد مسکونی)

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 12.05مترمربع که -
جمعآ بسطح  24.10 مترمربع  (باتوجه به تبدیل دوواحد به یک واحد مسکونی)

 عرض راه پله 3.60 متر-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت  پارکینگ میگردد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

عدم رعایت عرض حیاط خلوت و پاسیو درهمکف وطبقات و کاهش 3*4 متر به  2 * 2/25 -
 متر

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

281
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

393,072,000(سیصد و  نود و  سه میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.  

جریمه 47.58  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/22 1/98/33006 تجدید 
نظر

 
گلسار-بلوار 
سنبل  سوم

1-1-10113-77-1-0-0 281
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه مرحله اول بشماره 138 مورخ 
1396/09/08 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 294/32 متر مربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري ودر دوطبقه در دو واحد مسکونی بوده که مالک بر 
خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل 

:نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  69/97 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده 81.63 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  14.88 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  14.88مترمربع که جمعآ بسطح  29.76 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 0/92 مترمربع که -

جمعآ بسطح 1/84 مترمربع
 عرض راه پله 2/70  متر-

 کاهش راه  پله به بام بسطح 8.34 مترمربع-
 افزایش انباري درهمکف (بیش از سطح مجاز5مترمربع) بمقدار 1/10 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها  رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,075,892,000(دو میلیارد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  نود 
و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 247.13  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/02 1/98/33007 بدوي رشت  خ  
  معلم

1-2-10318-201-1-0-0 281
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/347 مورخ 1397/12/27به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1014.07 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 36.17  مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 206.8 مترمربع ( هر طبقه 51.7 مترمربع ) -

.زیر شیروانی به سطح 16.15 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 4.16 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به افزایش درب پارکینگی و رعایت 5 متر پارك حاشیه اي زمان پروانه ، داراي 2 

.واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  60% ...................... مورد استفاده 76.75
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده و اصالح اسکلت 
ساختمان نسبت به راي بدوي  ،برابر بند19صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان 

گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 524,761,800(پانصد و  بیست و  چهار میلیون و 

 هفتصد و  شصت و  یک هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 294.81  0.5
 

3560000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/09/30 1/98/33020 تجدید 
نظر

گلسار خ 
114  

1-1-10171-41-1-0-0 281
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض ، نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  1به 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

150,837,200(یکصد و  پنجاه میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت هزار و  دویست) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 84.74  0.5
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/30 1/98/33020 تجدید 
نظر

گلسار خ 
114  

1-1-10171-41-1-0-0 281
4

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 11,438,400(یازده میلیون و  چهارصد و  سی و 
 هشت هزار و  چهارصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 23.83  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض   نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,588,614,400(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  چهارده 
هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 223.12  2
 

3560000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 184 مورخ 1394/10/15 و تمدید  
پروانه تا تاریخ 1396/10/15  بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 4 واحد مسکونی (طبقات 3 و 4

 بصورت دوبلکس)با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم و با زیربناي 1492/92 متر مربع (با 
استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیر گزارش میگردد
اضافه بنا با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ بمساحت 20/72 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از فضاي پیلوت به استخر بمساحت 84/74 متر مربع-2
توضیح اینکه داراي آسانسور اختصاصی(بمساحت 2/24 متر مربع) از استخر به واحد 

.مسکونی طبقه سوم میباشند
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 65/48 متر مربع (هر طبقه 16/37 متر مربع)-3

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 31/25 متر مربع (از این مقدار بمساحت 14/88 متر -4
مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي میباشد.)

احداث انباري (4 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 23/83 متر مربع -توسعه راه پله به بام -5
بمیزان 9/19 متر مربع همچنین اتاق بمساحت 16/13 متر مربع -احداث اتاقک آسانسور 

بمساحت 5/62 متر مربع و تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 67/42 متر مربع
(الزم به ذکر است که مساحت انباري ها بیش از 5 متر مربع میباشد.)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 294/81 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
اعطایی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/19 متر مربع و طبقات -7
3.2.1 بمساحت 2/34 متر مربع (هر طبقه 0/78 متر مربع) -طبقه چهارم بمساحت 1 متر 

مربع و طبقه پنجم بمساحت 0/78 متر مربع
توضیح اینکه اسکلت ساختمان بصورت فلزي اجرا شده است.(پروانه صادره بصورت بتنی)

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

******* 
.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد

281
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی بررسی اصول شهرسازي و 

بهداشتی  قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 162524مورخ 98.09.07 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ، ضرورتی بر 

قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات به استناد تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 359,721,600(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  بیست و  یک هزار و  

ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 53.53  2
 

3360000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1398/10/21 1/98/33029 بدوي علی اباد   
17

1-2-10183-42-1-0-0 281
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/213مورخ 96/12/13 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 625.50 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 9.68 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.66 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 29.04 مترمربع (هر طبقه 9.68 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 6.63  -4
مترمربع (هر طبقه 2.21 مترمربع)

به سطح 7.52مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -5
 زیرشیروانی

عدم رعایت عرض حیاط خلوت از یک طرف (برابر نقشه هاي معماري در ناحیه اي که عرض 
حیاط خلوت رعایت نشده فاقد پنجره میباشد)

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.96 مترمربع
.فضاي باز و  فضاي سبز تامین گردیده است 
.تاکنون درب پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

علی رغم ابالغ مکرر، قبل از صدور حکم، جهت پرداخت دستمزد کارشناس 
دادگستري و همچنین مطابق راي دیوان عدالت اداري، مجددا به کارشناسی ارجاع 

شد. مالک باوصف ابالغ قانونی، نسبت به پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت قانونی، 
اقدام ننموده و اصول فنی - شهرسازي - بهداشتی و استحکام ساختمان، غیر قابل 

احراز بوده لذا به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به تخریب بنا  
صادر و اعالم می دارد. 

سایر 210  0
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/12 1/98/33032 رسیدگ
ي 

 مجدد

خمسه بازار  
 ج  پیر بازار

1-1-10363-33-1-0-0 281
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و بدون حضور 
مالک، ساختمان احداثی 2طبقه روي پیلوت با زیر بناي تقریبی 210 متر مربع بوده  که مالک 

بدون مجوز و خارج از طول 60 درصد و بصورت خالفساز اقدام به احداث نموده است. 
عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و ستون طبقه دوم می باشد که جهت تعیین میزان 
دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. الزم بذکر است که 

مساحت اعالم شده تقریبی بوده و مساحت دقیق پس از ارائه نقشه برداري از سوي مالک 
متعاقباً اعالم خواهد شد. سایر موارد خالف ملزم به داشتن اجازه ورود به ملک و ارائه مدارك 
و مستندات از سوي مالک می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

.گردد
==================================

================
گزارش فوق الذکر بدو ن بازدید از محل و برابر دستور مدیر مربوطه جهت به روز رسانی و 

تکمیل فرم تحلیل خالف ساختمانی براساس گزارش کارشناس قبلی بوده و مسئولیت 
ازمقدار زیربنایی و تغییرات پس از گزارش فوق الذکر به عهده مالک میباشد...ضمنآ برابر راي 
دیوان عدالت اداري بشماره 950/9970904000499مورخ95/02/27 جهت بررسی مجدد در 

..کمیسیون ماده صد میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي طبقات سوم و چهارم، هر یک به مساحت 43.42 مترمربع، اضافه 
بناي طبقه پنجم به مساحت 32.14 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 7.36 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید 4.92 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,270,108,800(یک میلیارد و  
دویست و  هفتاد میلیون و  یکصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 131.26  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/14 1/98/33035 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 151

1-1-10155-18-1-0-0 281
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/325 مورخ 1397/10/30 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

1348/97 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت
 :

اضافه بنا در همکف بمساحت 38/18 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 86/84 متر مربع (هر طبقه 43/42 متر مربع)-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 2/64 متر مربع (هر -3
طبقه 1/32 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/98/31071 مورخ 1398/08/12 و پرونده در واحد 
.تخلفات میباشند

: طبق نقشه برداري ارائه شده مجدداv داراي
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 86/84 متر مربع (هر طبقه 43/42 متر مربع)-1

اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 32/14 متر مربع-2
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 46/44 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 7/36 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 1/14 متر مربع (هر -4
طبقه 0/57 متر مربع بصورت همزمانساز) و در طبقات  4.3 بمساحت 3/78 متر مربع (هر 

طبقه 1/89 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند 

.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
 %سطح اشغال مجاز 60%-سطح اشغال موجود 75/61

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
********

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به پایان رسیده است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا از هیات 
کارشناسی بشماره 168459 مورخ 1398.09.18ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 7,773,350,400(هفت میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  

سیصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 773.98  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/10 1/98/33039 تجدید 
نظر

گلسار  خ  
126 ك 
  وصال

1-1-10472-57-1-0-0 281
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 264 مورخ 92/09/06 و اصالح پروانه مورخ 97/07/10 به صورت 5 طبقه 

بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1078.90 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 81.85 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.42 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 343.12 مترمربع (هر طبقه 85.78 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 11.80  -4

مترمربع (هر طبقه 2.36 مترمربع)
 اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 126.98 مترمربع-5
احداث یک طبقه مازاد به سطح 201.87 مترمربع-6

به سطح 3.94 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7
در همکف

 افزایش واحدها از 8 به 11 واحد مسکونی 
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.05 مترمربع

داراي کسري فضاي باز به سطح 164.69مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 110مترمربع 
.میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.تایید پارکینگها منوط به انجام پارك عملی خودرو در زمان پایانکار میباشد

مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.تزاحمی
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

281
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,317,525(یک میلیون و  سیصد و  هفده هزار و  
پانصد و  بیست و  پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد و در خصوص عقب 
نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 15.97  1.5
 

55000  , 1361 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/23 1/98/33048 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي- 

کوچه 
سیزدهم

1-1-10647-35-1-0-0 281
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 

یک دهم ارزش معامالتی معادل 10,194,390(ده میلیون و  یکصد و  نود و  چهار هزار و 
 سیصد و  نود) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 168.46  0.1
 

55000  , 1361
 , 1392

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 102,000,000(یکصد و  دو میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسند مالکیت مفروزي سال 84 ششدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت 
275.37مترمربع که داراي دو اعیان مجزا درمحوطه با مساحت هاي 72.42 مترمربع و 

104.64 مترمربع و سرویس بهداشتی در محوطه بسطح 7.37 مترمربع که با مصالح بلوکی و 
..با قدمت سال 92 و 62 براي هرکدام از اعیان موجود میباشد

حالیه براساس ضوابط جاري و طرح تفصیلی  سطح اشغال مجاز 65 درصد بوده ....سطح 
    اشغال مورد استفاده  بمقدار 71.16 درصد

که ازاین مقدار بسطح 168.46 مترمربع داخل تراکم ومقدار15.97مترمربع خارج تراکم که با 
توجه به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی لذا داراي دو واحد کسري پارکینگ 

..تعلق میگردد
الزم بذکراست  ملک مذکور بصورت غیابی با گزارش ناحیه داراي سوابق ارسال به کمیسیون 
ماده صد و داراي راي بدوي بشماره 27262 مورخ 97/09/24 و 28212 مورخ97/11/02 مبنی 

بر تخریب بنا و با دو کد نوسازي مختلف داشته است..که با توجه به ملک مذکور داراي کد 
..نوسازي صحیح بشماره 35-10647-1-1 بوده لذا شماره ملک 36  باطل میباشد

ضمنآ باستاد خط پروژه 12 مورخ98/05/13 به کوچه 10متري متصل و بمقدار 16/20 مترمربع 
از عرصه واعیان (( که ازاینمقدار بسطح 1.17مترمربع از اعیان بصورت  سرویس بهداشتی 

...ومابقی بسطح 15.03مترمربع عرصه  (حیاط) )) داراي عقب نشینی میباشد
...حالیه مالک درخواست استعالم دفترخانه رادارند

 ضمنا با توجه به استعالم دبیرخانه
درخصوص کاربري (به عنوان مسکونی بهره برداري می شود یا تجاري هم دارد؟.) الزم 

و بصورت دو واحد مسکونی مورد بهره  (R111) بذکراست ملک مذکور داراي کاربري مسکونی
..برداري میباشد

/. .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

281
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي علی غالمعلی نژاد 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 38.36 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 48.90 مترمربع، کاهش سطح 
راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.84 مترمربع و در طبقات  هر 

یک به مساحت 3.43اضافه بنا در زیر شیروانی (بصورت انباري) بمساحت 14.25 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,668,881,600(دو میلیارد و  
ششصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 264.77  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/10/22 1/98/33050 بدوي کوي 
هاشمی  

کوچه11 8 
متري

1-2-10239-11-1-0-0 28
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 298 مورخ 
97/09/28به صورت 4طبقه روي پیلوت در6 واحد مسکونی  با زیربناي کل 959.58مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  55درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله  بمقدار 73.52درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  38.36 مترمربع-

احداث یکباب مغازه (تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري) درهمکف  بسطح 23.97 مترمربع -
(سه طرف دیوارگذاري صورت گرفته است)

 کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف بسطح 2.84 مترمربع-
..یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد-

تبدیل قسمتی از طبقه اول مسکونی به بالکن تجاري بسطح 24.09 مترمربع که قسمتی از -
..بالکن بر روي پیلوت میباشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 48.90مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح  48.90 مترمربع که جمعآ بسطح 146.70 مترمربع-

 کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه اول بسطح 3.43 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 2-4 هرکدام بسطح  3.43 مترمربع که -

جمعآ بسطح  10.29 مترمربع
 کاهش راه پله و راهرو در زیرشیروانی بسطح 5.05 مترمربع-

افزایش در انباري زیرشیروانی بسطح 14.25مترمربع-
 عرض راه پله مینگین  2.75 متر-

افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8واحد مسکونی که با توجه به جانمائی پارکینگ -
براساس نقشه برداري ارائه شده رعایت میگردد. که درزمان صدور پایانکار با امتحانی عملی 

..و کف سازي پیلوت قابل به بررسی مجدد خواهد بود
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند....الزم بذکراست با توجه به 

تغییرات حدود ابعاد اضالع حد جنوبی و غربی وپخ دوگذر نیاز به بررسی آخرین وضع ملک و 
تعیین رعایت پخ دوگذر و عقب نشینی بر روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري 

..میباشد

28
20

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
باستناد خط پروژه 13 مورخ 97/07/09 به پیوست درحد جنوبی وغربی رعایت عقب  ===

نشینی براساس پروانه ساختمانی صادره توسط مالک اجرا شده و فاقد عقب نشینی 
==..میباشد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت بانک ملت  مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 48.29  مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 42,495,200(چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  

نود و  پنج هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 48.29  4
 

220000  , 1377 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/22 1/98/33068 بدوي سه راه  
فرزانه 
-بلوار 
شهید 
انصاري 

 -بانک ملت

1-1-10250-22-1-0-0 28
21

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط نماینده بانک ملت به صورت ساختمان یک طبقه بر روي 3 
باب مغازه بوده که از بابت آن داراي بالمانع تفکیکی به شماره 10859 مورخ 72/10/12 

میباشد. طبق تصویر اسناد مالکیتی ارائه شده مساحت سه باب مغازه 43، 48.60 و 46.05 
مترمربع میباشد که حالیه  سه باب مغازه مذکور به یک باب تبدیل شده و به صورت بانک 

.بهره برداري می گردد
در زمان بازدید بانک داراي بالکن به سطح 48.29 مترمربع و با قدمت سال 77 بوده  که 

.مجوزي از بابت آن ارائه نگردیده است
مراتب با توجه به نامه ش ر-155268-1398 مورخ 98/08/29 کمیسیون ماده صد جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
باتوجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، 

به موجب نظریه شماره 62289مورخ 97.4.6کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون در خصوص اصول سه گانه و نظریه شماره 250114مورخ 97.12.21 در 

خصوص ارزش سرقفلی ، که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ6700000000 ریال 
تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,340,000,000(یک میلیارد و  
سیصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 
قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد. 

جریمه 89  0
 

3100000  , 1394 احداث مغازه بدون مجوز 1398/10/21 1/98/33071 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
ولیعصر خ 

عرفان  
چهار راه 
   ترسول

1-1-10397-836-1-0-0 28
22

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/21 1/98/33071 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
ولیعصر خ 
عرفان  چها

1-1-10397-836-1-0-0 28
22

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی خالف ساز به صورت 4 باب مغازه 
 فاقد بالکن بر روي یک قطعه زمین نسقی  با پوشش 100 % و مصالح  بتنی می باشد

 باستناد نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه به سطح 89 متر مربع می باشد *----*
: از مغازه ها به شرح ذیل مورد بهره برداري می گردد *------*

یک باب مغازه به سطح 23.40 متر مربع که به صورت چایخانه مورد بهره برداري و فاقد  -1
 تابلو می باشد

یک با مغازه به سطح 27.17 متر مربع که به صورت آرایشگاه آقایان مورد بهره برداري و  -2
 داراي تابلو به ابعاد 3 * 1.5 می باشد

یک باب مغازه به سطح 26.24 متر مربع که به صورت فروشگاه مواد غذایی مورد بهره  -3
 برداري و داراي تابلو به ابعاد 3  *  1.5  و  10 * 1.5 می باشد

 یک باب مغازه به سطح 12.19 فاقد فعالیت شغلی می باشد -4

 : حدود ابعاد عرصه برابر فرو شنامه به شرح ذیل می باشد
شمال به طول 7 متر به پالك        2- شرق به طول 13.50 به رودخانه و خیابان       3 -  -1

 جنوب به طول 10 متر به خیابان                         4- غرب  به طول 10.80 متصل به پالك
: حدود ابعاد عرصه برابر نقشه برداري ارائه شده به شرح ذیل می باشد

شمال به طول 7.10 متر به پالك   2- شرق به طول 11.95 به خیابان                      3 -  -1
 جنوب به طول 9.49 متر به خیابان  20 متري      4- غرب  به طول 9.24 متصل به پالك

الزم به توضیح می باشد که در وضع موجود حد شرق متصل به خیابان بوده و  *---*
 رودخانه یا نهر آب بر  موجود نمی باشد

 سال وقوع تخلف 1394 می باشد *----*
 داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد *-----*

 ارتفاع کلیه مغازه به 3.40 متر می باشد *------*
باستناد خط پروژه شماره 10001 به تاریخ 94/11/21 به سطح 1.25 متر مربع به  *-------*

 صورت عدم رعایت پخ دو گذر در تعریض می باشد
باستناد طرح جدید نیز عقب نشینی مذکور کماکان بر قرار می باشد *--------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

28
22

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
16644 مورخ 98.2.9 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6087400000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,217,480,000(یک میلیارد و  دویست و  هفده میلیون و  
چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 206.17  1
 

1800000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/28 1/98/33076 بدوي جاده 
پیربازار - 
روبروي 
آرامگاه 
پیرمال

1-1-10358-83-1-0-0 28
23

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1800000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 206.17 مترمربع که مالک 
بدون مجوز مبادرت به احداث مغازه به مساحت 29.67 مترمربع  و سایبان تجاري به مساحت 
65.96 مترمربع  و انباري تجاري به مساحت 17.59 مترمربع و  فضاي باز تجاري به مساحت 
.92.95 مترمربع  نموده و از آن مکان بصورت کارگاه تولید درب و پنجره استفاده می نماید

.تاریخ ساخت با توجه به فیش کنتور سال 1392 می باشد
.به استناد خ پروژه 12 ورخ 1397/09/18 ،فاقد عقب نشینی می باشد

.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به عدم رعایت سطح اشغال و تراکم مجاز و 
عدم رعایت اصول شهرسازي و علم و آگاهی مالک به تخلف از مدلول پروانه مستنداً 

به تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها راي به قلع بناء صادر و اعالم می نماید.

جریمه 12  0
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 1/98/33081 بدوي استادسرا  
کوچه 

انقالب بن 
بست 
مرجان

1-2-10015-161-1-0-0 28
24

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده طبق سند مالکیت به صورت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب خانه دو اشکوبه در دو واحد مسکونی داراي بالمانع به شماره 143682 مورخ 91/09/12 
می باشد.متقاضی مالک سه دانگ از شش دانگ بوده که در طبقه اول سکونت داشته و به 

.حیاط دسترسی ندارد
حالیه مالک سه دانگ دیگر ساکن طبقه همکف اقدام به احداث اتاق بدون مجوز به سطح 

.حدود 12 مترمربع در حیاط با قدمت سال 91 نموده است
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد 
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/09/04 به سطح 50.08 مترمربع از حد شمال و 

.شرق در تعریض معبر 8 متري واقع گردیده است
مراتب با توجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم حضور میگردد

28
24

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
15,046,200(پانزده میلیون و  چهل و  شش هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 19.29  0.5
 

1560000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/10/07 1/98/33090 تجدید 
نظر

صفاري  
 نیکمرام

1-2-10056-1-1-0-0 28
25

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  و ضمن 
نقض راي بدوي ، با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ،  ضمن نقض راي بدوي ، با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی  به شماره 179151

مورخ 98.10.3 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 75,754,560

(هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد و  شصت) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 225.46  0.1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري، بشرح توسعه  تجاري  و بالکن تجاري با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ، و ضمن نقض راي بدوي ، 
مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 4 

برابر ارزش معامالتی بمبلغ 883,646,400(هشتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  ششصد 
و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 141.61  4
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/07 1/98/33090 تجدید 
نظر

صفاري  
 نیکمرام

1-2-10056-1-1-0-0 28
25

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، ضمن نقض 
راي بدوي  مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2  

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 808,915,200(هشتصد و  هشت میلیون و  نهصد 
و  پانزده هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 260.16  2
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ، ضمن 
نقض راي بدوي ، مشارالیه را از بابت احداث بناي مسکونی خارج تراکم  با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 827,635,200(هشتصد و  بیست و  هفت 
میلیون و  ششصد و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 123.16  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، ضمن نقض راي بدوي در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 999,928,800

(نهصد و  نود و  نه میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 213.66  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 312 مورخ 
89/10/25 و بند 50 مورخ 88/12/01 کمیسیون ماده 5 به صورت 5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی بر روي 6 واحد تجاري به انضمام یک واحد مسکونی در زیرشیروانی بازیربناي کل 
1829.41 مترمربع بر روي پال ك ثبتی 2648/47-44 میباشد، مالک به منظور تامین 

پارکینگ با تجمیع یک قطعه زمین با پالك ثبتی 2648/43 به سطح 161.50 مترمربع به 
عرصه اولیه، برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث ساختمان دو طبقه روي پیلوت نموده 

.است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 9.70 مترمربع -1

توسعه تجاري در همکف به سطح 108.05 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 2.71 مترمربع -3

توسعه بالکن تجاري در طبقه اول به سطح 33.56 مترمربع -4
 افزایش واحدهاي مسکونی در طبقه اول از یک به دو واحد مسکونی -5

 افزایش واحدهاي مسکونی در طبقات دوم و باالتر از 4 به 8 واحد مسکونی-6
حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد که داراي مازاد بر تراکم به سطح  -7

213.66 مترمربع بوده (و از این مقدار به سطح 83.51 مترمربع تراس روباز میباشد.)
ضمنا با توجه به تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد مشمول مازاد بر تراکم یک دوم سطح 

.زیرشیروانی به مقدار 38.50 مترمربع میباشد
داراي اضافه بنا به صورت مابه التفاوت راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح 25.18  -8
  .مترمربع و احداث یک باب انباري مجاور اتاقک آسانسور به سطح 2.32 مترمربع میباشد

مالک با مسدود نمودن درب راه پله به بام اقدام به اختصاص تراس هاي روباز براي واحد  -9
هاي دوبلکسی به سطح 181.75 مترمربع و اتصال آن به تراس هاي روباز طبقه پایین با راه 

.پله فلزي نموده است
داراي مازاد برتراکم زمان صدور پروانه در همکف به سطح 19.29 مترمربع بوده که با  -10

.توجه به اضافه بنا و توسعه صورت گرفته جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
.راه دسترسی واحدهاي طبقه اول مستقل میباشد

.طبقات پنجم و ششم داراي دو واحد دوبلکسی میباشد
:مالک همچنین اقدام به احداث بنا بر روي پالك ثبتی 2648/43 به شرح ذیل نموده است

احداث بنا در همکف به صورت انباري، تاسیسات و پیلوت جهت پارکینگ به سطح  -11
.144.24 مترمربع که از این مقدار 80.75 مترمربع در حد و مابقی خارج سطح اشغال میباشد
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احداث بنا در طبقات اول و دوم در یک واحد مسکونی با راه دسترسی مستقل به سطح  -12
204.38 مترمربع که از این مقدار 144.71 مترمربع در حد تراکم و مابقی خارج از تراکم 

.میباشد
.داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -13

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 31372 مورخ 98/06/02 به استحضار 
میرساند تصویر صورتمجلس تجمیعی به شماره 109/91/88386 مورخ 91/08/02 از سوي 

.مالک ارائه گردیده و گزارش فوق الذکر بر این اساس تهیه و تنظیم شده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با اعمال ضریب 3برابر 

ارزش معامالتی با جریمه به مبلغ 4,109,616,000(چهار میلیارد و  یکصد و  نه میلیون و 
 ششصد و  شانزده هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 407.7  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/10/21 1/98/33095 تجدید 
نظر

پشت  
بیمارستان 

گلسار 
خیابان 12 

  متري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/229  مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 649.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 47.02 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 141.06 مترمربع ( هر طبقه 47.02 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم) به کسر آسانسور به سطح 180.79 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.77 متر مربع و در طبقات اول و دوم هرکدام به سطح 2.35 مترمربع و طبقه سوم به 
سطح 7.44 متر مربع ( جمع طبقات به سطح 12.14 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده 1.10 متر می باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 25.92 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 13  *
*مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد. ( که در توسعه بناي زیر شیروانی لحاظ گردیده است )
اطاقک تاسیسات در زیرشیروانی به سطح 6.8 مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد. ( که  **

**در توسعه بناي زیر شیروانی لحاظ گردیده است )
.کاهش تعداد واحدها از 4 به 3 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است

.ضمناً طبقات 3 و 4  به صورت دوبلکس ( یک واحد ) استفاده می گردد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نگردیده است

%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 78.32
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 

به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضمن نقض راي بدوي از 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 46.48 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم 
هر یک به مساحت 59.08 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقات هر یک به 
مساحت 3.16 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 40.58 مترمربع  به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,387,081,600(سه میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هشتاد و  

یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 336.02  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/04 1/98/33100 تجدید 
نظر

گلسار 126
گلسار 
 بهار13

1-1-10475-2-1-0-0 28
27

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 174 مورخ 
97/07/02 و اصالح پروانه بشماره 346677-97/12/25  به صورت 4 طبقه روي پیلوت 

شامل 4  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 744.05  مترمربع می باشد 
که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث 

نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و اجرچینی و سربندي و گچکاري 
(سفتکاري) می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

:پروانه می باشد
 %سطح اشغال مجاز 71.24 % ------------ مورد استفاده 94.27 -

اضافه بنا در همکف به سطح 46.48 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  236.32 مترمربع ( هر طبقه  59.08  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 12.64   -

 . مترمربع ( هر طبقه 3.16 مترمربع) ضمنا عرض راه پله موجود در هر طرف 1.10 متر می باشد

بناي مازاد بر تراکم  بسطح 40.58 مترمربع بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در  -
. زیرشیروانی که از این مقدار بسطح 12.84 مترمربع توسعه بنا می باشد

. با توجه به جانمایی رعایت پارکینگ طبق ضوابط جاري می گردد -
. رعایت عرض درب پارکینگ ها می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

.عقب نشینی ندارد -
.چک لیست ارسالی از کمیسیون ماده صد لحاظ گردید

با توجه به اینکه در اصالح پروانه پالك ثبتی اشتباه (12997/287) قید شده  پالك صحیح 
. 77/12997 مطابق با پروانه صادره و مورد گواهی می باشد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري بابت افزایش بنا در طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 138.04 
مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  2,782,886,400(دو میلیارد و  هفتصد و  هشتاد 
و  دو میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.

جریمه 276.08  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/26 1/98/33101 تجدید 
نظر

گلسار  
فلکه اول 

 آلمانی

1-1-10137-4-1-0-0 28
28

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/302 مورخ 1397/10/10 و 
اصالح پروانه شماره 346030 مورخ 1397/12/04 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 13 واحد 

مسکونی بهمراه زیرزمین و انباري در زیرشیروانی با زیربناي 2425/10 متر مربع صادر 
گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه پنجم میباشد.(بتن ریزي شده)

توضیح اینکه زیرزمین حذف گردیده و قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 138/04 متر 
مربع داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/98/31282 مورخ 1398/05/22 و سوابق پرداخت 

 در واحد تخلفات بوده
.و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 352784 مورخ 1398/06/07 دریافت نموده اند
همچنین بابت اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 276/08 متر مربع (هر طبقه 138/04 متر 

مربع) داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/98/33101 مورخ 1398/09/26 و پرونده در 
.واحد خالف میباشند

*****************
طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 276/08 

 متر مربع (هر طبقه 138/04 متر مربع)
.همچنین احداث طبقه پنجم بمساحت 495/54 متر مربع بعنوان طبقه مازاد میباشند

توضیح اینکه پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد واحد ها درخصوص وضعیت کسري 
.پارکینگ متعاقباv اظهار نظر میگردد

%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 76/23
حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 

.100 را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 

دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,183,392,000(یک میلیارد 

و  یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال عیناً تأیید می 
گردد.

جریمه 117.4  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/16 1/98/33104 تجدید 
نظر

گلسار - 
خیابان 

استاد معین 
 - کوچه 16

1-1-10189-37-1-0-0 28
29

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/358 مورخ 1397/12/04به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 918.04 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه سوم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 33.85 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 83.55 مترمربع ( هر طبقه 27.85 مترمربع  -

(
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

%سطح اشغال مجاز 75% ...................... مورد استفاده 86.87
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره صدرالذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 29.74 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 

20.54 مترمربع، تبدیل اره پله به بناي مفید به مساحت 23.07 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  3  به  2.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 

جریمه به مبلغ  961,212,000(نهصد و  شصت و  یک میلیون و  دویست و  دوازده هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 114.43  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/11/16 1/98/33105 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
انتهاي 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
زمینهاي 
احمد پناه 

جنب 
نانوائی

1-1-10492-8-1-0-0 28
30

در خصوص احداث یک طبقه مازاد راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,309,896,000

(یک میلیارد و  سیصد و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال عیناً تأیید 
می گردد.

جریمه 129.95  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/126 مورخ 1397/06/06 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 513.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 29.74 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 9.20 مترمربع به  -
صورت سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 61.62 مترمربع ( هر طبقه 20.54 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 129.95 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 5.34 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 17.73 متر مربع ( هر طبقه 

5.91 متر مربع )
 ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1 متر تا 1.10 متر متغیر می باشد *

*
.زیر شیروانی به سطح 25.77 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 32.79 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 35.5 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
** %سطح اشغال مجاز 70% ...................... مورد استفاده 80 **

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

28
30

در خصوص توسعه بناي تجاري در همکف ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و ضمن 
نقض راي بدوي به استناد 3 ماده صد قانون شهرداري  راي به اخذ جریمه با ضریب 4 
برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 59,652,000(پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  دو هزار ) ریال  صادر و اعالم می گردد.

جریمه 16.57  3
 

1200000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1398/11/16 1/98/33106 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 

نمایندگی 
 سایپا

1-1-10291-236-1-0-0 28
31

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همزمان ساز با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 
که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
3,663,225(سه میلیون و  ششصد و  شصت و  سه هزار و  دویست و  بیست و  پنج) 

ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 2.68  3
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/16 1/98/33106 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 

نمایندگی 
 سایپا

1-1-10291-236-1-0-0 28
31

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین طبق سند مالکیت (مفروزي) 
بمساحت 112/94 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان 3 طبقه بر روي 2 واحد تجاري  (4 

طبقه بر روي پیلوت) در 6 واحد مسکونی که بابت احداث ساختمان مذکور و 2 واحد کسري 
 پارکینگ داراي

.رأي کمیسیون تجدید نظر طبق صورتجلسه مورخ 1386/04/19 میباشند
:حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت نسبت به سوابق بصورت

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 16/57 متر مربع-1
 توسعه بناي همزمانساز در همکف (پارکینگ) بسطح 0/05 متر مربع-2

کاهش مساحت نیم طبقه بمیزان 24/19 متر مربع   ( بالکن بمیزان 7/28 متر -3
مربع-مسکونی بمساحت 16/91 متر مربع)

توسعه بناي همزمانساز در طبقه دوم بمساحت 0/87 متر مربع-4
توسعه بناي همزمانساز در طبقات سوم و چهارم بمساحت 1/76 متر مربع (هر طبقه 5-0/88

 متر مربع)
توضیح اینکه داراي راه دسترسی ( درب نفر رو) از واحد تجاري شماره 2 به پارکینگ 

.میباشند
ضمناv واحد تجاري حد شمال با فعالیت فروش لوازم صنعتی و برقی و واحد تجاري حد جنوب 

.بصورت فتوکپی میباشد
(سطح اشغال موجود %100)

.همچنین نماي جانبی حد شمال بصورت ایزوگام و حد جنوب بصورت حلب مات میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث اتاق در زیرشیروانی( منضم به واحد 4 )  که حکایت از صحت موضوع 

تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 395,035,200
(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 39.19  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/33111 بدوي بلوار  
دیلمان 

زمینهاي 
فرهنگیان 

جنب 
زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10485-12-1-0-0 28
32

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/286 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 
: 583/85 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و بابت
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 159/52 متر مربع (هر طبقه 39/88 متر -1

مربع)
 احداث طبقه چهارم بمساحت 173/88 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 10/56 -3
متر مربع (هر طبقه 2/64 متر مربع)

با توجه به افزایش عرض درب (طبق پالن ارائه شده) یکواحد کسري پارکینگ درآمدي -4
.دارند

(توضیح اینکه در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز تأمین 
نمیگردد.)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/29155 مورخ 1397/12/21 و سوابق پرداخت در 
.واحد تخلفات میباشند

توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز مجدداv اقدام به احداث اتاق در 
زیرشیروانی (منضم به واحد 4) بمساحت 39/19 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 14/70 

.متر مربع بصورت تبدیل انباري به اتاق) نموده اند
(الزم به ذکر است که راه پله و راهرو بمیزان 7/77 متر مربع کاهش یافته است.)

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

28
32

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 1.5 برابرارز ش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ534,000,000(پانصد و  سی و  چهار میلیون )ریال 
صادرمینماید.

جریمه 100  1.5
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/02 1/98/33117 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 

بلوار دیلمان 
قطعه سوم 

سمت راست
 

1-1-10274-3-1-0-0 28
33

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  در همکف و طبقات بصورت مسکونی بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ  190,417,820(یکصد و  نود میلیون و  چهارصد و  
هفده هزار و  هشتصد و  بیست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 48.32  2.5
 

510300  , 1384
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/02 1/98/33117 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 

بلوار دیلمان 
قطعه سوم 

سمت راست
 

1-1-10274-3-1-0-0 28
33

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3560000  , 1397 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري  ، ضمن نقض راي بدوي و با توجه به محتویات 
پرونده ،برابر بند19صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به 
جریمه به مبلغ 2,936,776(دو میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار و  هفتصد و  

هفتاد و  شش) ریال صادر می گردد.

جریمه 11.51  0.5
 

510300  , 1384 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 602,921,600(ششصد و  دو میلیون و  نهصد و  

بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 42.34  4
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث  بالکن تجاري با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 

احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه 
با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 902,780,400(نهصد و  دو میلیون و  هفتصد و  

هشتاد هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 84.53  3
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 489 مورخ 83/11/7  به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 4

. واحد مسکونی و با زیر بناي کل 657 متر مربع می باشد
از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات مجاز به سطح 139 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد 
به سطح 157 مترمربع و تبدیل پیلوت مسکونی به تجاري به صورت 4 باب مغازه به سطح 64
 متر مربع و افزایش ارتفاع پیلوت و نیز از بابت 2 واحد کسري پارکینگ تجاري داراي سوابق 
در واحد جلوگیري از تخلفات و آراي کمیسیون ماده صد به شماره 13684 مورخ 84/08/28 

.و 19757 مورخ 84/12/01 بوده که پرونده مذکور مختومه گردیده است
مجددا از بابت اضافه بنا در پیلوت به سطح 1.48 مترمربع، احداث نیم طبقه به صورت یک 
واحد مسکونی و به سطح 87.67 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 8.25 

متر مربع، احداث راه پله به بام به سطح 17.31 مترمربع، افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 
5 به 6 و  یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي سوابق پرداخت در واحد جلوگیري از 

تخلفات ساختمانی و درآمد میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول 
:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بناي همزمانساز درهمکف به سطح 10.52 مترمربع -1
کاهش همزمانساز سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.59  -2

مترمربع
توسعه تجاري در همکف به سطح 42.34 مترمربع -3

اضافه بنا در نیم طبقه به سطح 16.89 مترمربع -4
تبدیل واحد مسکونی به بالکن تجاري به سطح 84.53 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 16.75 مترمربع (هر طبقه 3.35 مترمربع)-6
 اضافه بناي همزمانساز در راه پله به بام به سطح 2.57 مترمربع -7

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی به 10 واحد که بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه 4  -8
.واحد کسري پارکینگ مسکونی دیگر دارد

به سطح 11.51 مترمربع ناشی از افزایش طبقات و حذف تراکم تشویقی آسانسور -9
الزم به ذکر است آخرین مغازه از حد شرق در مرحله بهره برداري و فعالیت فروشگاه پوشاك 

.میباشد که داراي سوابق شکایت بوده و بازدید از داخل آن مقدور نمیباشد
ضمنا به سطح 57.55 مترمربع مازاد بر تراکم در حد 25 درصد و 29.73 مترمربع خارج از 
حد 25 درصد بوده که با توجه به تاریخ صدور پروانه مشمول تبصره 7 سقف تراکم اعطایی 

.نمیباشد
.سطح اشغال زمان پروانه 57.08 درصد و سطح اشغال موجود 70.37 درصد میباشد

28
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مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 
.تقدیم می گردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات دوم تا پنجم به مساحت 116.36 متر مربع  و 

توسعه همکف به مساحت 5.6 متر مربع  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,085,444,000(یک میلیارد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  چهل و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 121.96  2.5
 

3560000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/30 1/98/33119 بدوي 0-0-1-18-10100-2-1  احمدیان  28
34

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح ،  احداث  بالکن تجاري 
به مساحت 125  مترمربع و مابه التفاوت تبدیل مسکونی به اداري به مساحت 369.26

 متر مربع  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي 

به پرداخت جریمه با ضریب  4برابر ارزش معامالتی بمبلغ 7,038,262,400(هفت 
میلیارد و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال  

محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 494.26  4
 

3560000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 19 مورخ 1390/02/07 با زیر بناي کل 2019.31 مترمربع در 6 طبقه صادر گردیده است 
و پس از آن  در مرحله ستون گذاري گواهی عدم خالف  به شماره 122372 مورخ 90/8/18 

دریافت نمودند. سپس در مرحله رو به اتمام عملیات ساختمانی داراي سوابق بر خالف مدلول 
:پروانه و خارج از عمق 60% به به شرح زیر بوده است

با توجه به اینکه در راي کمسیون ماده 5 و نقشه هاي مندرج در پرونده فنی که با ایجاد     
دسترسی از سمت خیابان اصلی براي ورود پارکینگ و دسترسی رمپ با حداقل 4 متر 

دسترسی الزامی بوده بر خالف ضوابط اقدام به احداث رمپ در قسمتی از حیاط خلوت جهت 
.ورودي زیر زمین اقدام نموده است

.خارج از عمق 60% به طول 1.61 متر /--
.توسعه سطح تجاري(مغازه) در همکف بمساحت 68.46 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--

اضافه بنا در همکف بسطح  5.60 مترمربع خارج تراکم /--
با حذف انباري در نیم طبقه و توسعه سطح بالکن بمساحت 125.00مترمربع داراي اضافه  /--

.بنا خارج تراکم می باشد
افزایش بنا در طبقات 2 تا 6 به سطح 145.45 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم که از این  /--

مقدار به علت اجراي کنسول به صورت زیربنا به خیابان 30 متري در هر طبقه به سطح 
23.49 متر مربع ودر کل طبقات به سطح 117.45 متر مربع داشته که به صورت اضافه بنا می 

.باشد
افزایش تعداد واحد ها از 7 واحد مسکونی به 12 واحد که بصورت تجاري-دفترکار می  /--

.باشد
.افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 9.05مترمربع /--

.693.55مترمربع ------------------تبصره 7 /--
.به تعداد 28 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد /--

الزم به ذکر است با توجه به پروانه ساختمانی صادره بصورت تجاري-مسکونی ساختمان فوق 
برابر وضع موجود و نقشه هاي ارائه شده در همکف تجاري و در طبقات بصورت دفتر کار می 

.باشد.ضمنا به عمق 6.32متر و بسطح 73.30 مترمربع خارج عمق تجاري داشته است
.الزم به ذکر است نماي اصلی بصورت نماي شیشه اي می باشد

**************
از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي بدوي مورخ  93/12/9  و راي تجدید نظر مورخ 

94/2/14 کمیسیون ماده صد می باشد. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 
باشد که با توجه به اعتراض مالک نسبت به  متراژ تخلف و سال وقوع تخلف پیرو نامه شماره 
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12221 مورخ 95/1/28 دبیرخانه کمیسیون ماده صد پرونده به شهرداري اعاده تا رسیدگی 
.مجدد گردد

حالیه به استناد نقشه برداري و مدارك و مستندات ارائه شده تخلفات صورت گرفته به شرح 
:زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف بسطح 5.6 متر مربع -1
توسعه تجاري در همکف بسطح 68.46 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري و  -2

کاهش تعداد مغازه از 4 باب به 3 باب مغازه
توسعه بالکن در  نیم طبقه بسطح 125متر مربع ضمن حذف انباري در نیم طبقه -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی ششم جمعاً به سطح 145.45مترمربع ( هر  -4
طبقه 29.09 متر مربع)

احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر در طبقات دوم الی ششم جمعاً به سطح 117.75  -5
متر مربع (هر طبقه 23.55 متر مربع) که قبالً در افزایش زیر بناي طبقات  در ردیف 4 لحاظ 

.گردید
با توجه به اینکه طبقات دوم الی چهارم از یک واحد به 3 واحد تبدیل یافته، لذا مساحت  -6
مفید 2 واحد کوچکتر ( 161.14متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقات دوم الی چهارم (29.09

 متر مربع) بسطح 132.05 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد در طبقات دوم الی 
.چهارم می گردد

توسعه راه پله به بام بسطح 9.05 متر مربع -7
تبدیل کل واحد هاي مسکونی به اداري به مساحت 1845.31 متر مربع ( به کسر مساحت  -8

مغازه ها و بالکن)
در هنگام صدور پروانه  بسطح 693.55 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -9

نموده اند که با توجه به تاریخ صدور پروانه مشمول تبصره 7 نمی گردد ( لحاظ تخلف این بند 
در صدور راي بدوي مورد اعتراض مالک بوده است)

تعداد واحد ها از 7 واحد مسکونی به  12 واحد اداري و دفترکار تبدیل یافته است که با  -10
توجه به ضوابط زمان صدور پروانه 32 پار کینگ نیاز داشته که 5 واحد تامین نموده و داراي 

27 واحد کسري پارکینگ می باشد.( به ازاي هر 100 متر مربع زیر بناي مفید 2 واحد 
پارکینگ نیاز دارد)

:ضمناً
درخصوص سال تخلف ملک از نظر شهرداري سال وقوع تخلف 1392 می باشد که با توجه  -1
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به راي دیوان به سال 91 تغییر یافت
مالک نسبت به گزارش ارزیابی هیئت کارشناسی 3 نفره  که در آن مساحت توسعه مغازه  -2
بسطح 68.48 متر مربع و مساحت توسعه بالکن تجاري بسطح 125 متر مربع یکبار بصورت 

.جدا و یکبار در مجموع تبدیل کل بنا به تجاري اداري لحاظ گردیده معترض می باشد
******************

از بابت موارد فوق داراي راي مورخ 96/2/19 کمیسیون ماده صد که مفاد راي صادره با متراژ 
:تخلفات صورت گرفته همخوانی ندارد

ردیف 1 و 3 توسعه همکف و احداث بالکن به ترتیب بسطح 5.6 متر مربع و 125 متر  /--
.مربع  فاقد راي می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم   جمعاً به سطح 116.36 ( هر طبقه 29.09 متر مربع)  /--
فاقد راي می باشد

تبدیل مسکونی به اداري بسطح 1845.31 متر مربع بوده که بسطح 1476.05 متر مربع  /--
.راي صادر گردیده و به مساحت 369.26 متر مربع فاقد راي می باشد

در خصوص تراکم اعطایی بسطح 693.55 متر مربع با توجه به سال صدور پروانه مشمول /--
.جریمه نبوده که براي ان راي صادر گردیده است

با توجه به مغایرت هاي مورد اشاره در راي مورخ 96/2/19 مراتب جهت اقدام بعدي تقدیم 
.می گردد

با توجه به راي قبلی کمیسیون ماده صد که بر اساس آن سال وقوع تخلف 1391 مبنا  ***
محاسبه جریمه قرار گرفته لذا در گزارش حاضر نیز سال وقوع به 1391 اصالح گردید و  راي 

.مورخ 98/9/30 که بر مبناي سال 1392 بوده الزم به اصالح می باشد
با توجه به تصمیمی کمیسیون مورخ 98/12/13 سال تخلف به 1391 تغییر یافت ***

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 307,500,000(سیصد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال عیناً 
تایید میگردد .

جریمه 115  0
 

850000  , 1387 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/25 1/98/33121 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان نبش 
کوچه 
سبالن

1-1-10291-946-1-0-0 28
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 85,000,000(هشتاد و  پنج میلیون ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 50  2
 

850000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه عادي به مساحت حدود 100
 متر مربع بوده که در حال حاضر داراي اعیان بدون مجوز بصورت یک باب مغازه به مساحت 
75 متر مربع و انباري بسطح 25 متر مربع و بالکن در حد 1/3 بسطح 15 متر مربع می باشد.  

داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد.  قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 
1387 می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. 

.درخواست رسیدگی به تخلف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 96/12/21 بسطح حدود 7.09 متر مربع در تعریض قرار  ***

***.دارد

28
35

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم فرحناز نوروزي  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 9.43مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
316,848,000(سیصد و  شانزده میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 37.72  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/22 1/98/33130 بدوي رشتیان - 
کوچه 52 - 
نبش کوچه 

 چهارم

1-2-10465-20-1-0-0 28
36

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك کاري که اراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/557  مورخ 1397/12/29 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت  در 3 واحد مسکونی و به 

انضمام زیرشیروانی(انباري)  و به مساحت کلی 458.64  مترمربع صادر شده و ازبابت 
تخلفات در مرحله اتمام اسکلت و سقف و فاقد سربندي  با توجه به گزاش کارشناسی زیر 

.داراس سوابق می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 9.43 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.43 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 9.43 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 9.43 مترمربع -4

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 70.72  درصد و سطح اشغال اجرائی 77.14  
.درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

حالیه خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

28
36

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا بصورت احداث آسانسور در همکف و طبقات (هریک)  به مساحت 2.59 

مترمربع، احداث بارانداز بتنی (همگن با سازه) متصل به ساختمان جهت پارکینگ به 
مساحت 30.83 مترمربع، توسعه زیر شیروانی بمساحت 9.91 مترمربع ، تبدیل 

شیروانی به تراس غیرمسقف ( در طبقه چهارم) به مساحت 29.18 مترمربع ، با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 407,529,200(چهارصد و  هفت میلیون و  پانصد و  
بیست و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.28  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 1/98/33173 بدوي علی آباد   
بن بست 
حسینی

1-2-10086-108-1-0-0 28
37

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی که داراي پ پروانه ساختمانی به شماره 128 مورخ 
87/03/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام زیر شیروانی در 7 واحد مسکونی با 

زیربناي کل 846.30 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 83961 مورخ 88/05/20 صادر 
..گردیده است

:عملیات ساختمانی به اتمام رسیده حالیه مالک اقدام به افزایش بنا بشرح ذیل نموده است
 احداث آسانسور در محوطه حیاط خلوت درهمکف بسطح 2.59 مترمربع-

احداث آسانسور در محوطه حیاط خلوت درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  2.59 مترمربع -
جمعآ بسطح 7.77 مترمربع

احداث بارانداز بتنی همگین با سازه ساختمان در محوطه متصل به ساختمان جهت -
 پارکینگ بسطح  30.83مترمربع

 کاهش زیربنا در همکف بسطح 3.56مترمربع نسبت به عدم خالفی وپروانه صادره-
کاهش زیربنا در طبقات 1-3  هرکدام بسطح 3.56 مترمربع نسبت به عدم خالفی وپروانه -

صادره  جمعآ بسطح 10.68 مترمربع
 افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 9.91 مترمربع-

افزایش بنا در طبقه چهارم بصورت تبدیل شیروانی به تراس غیر مسقف بسطح 29.18 -
 مترمربع

عدم رعایت دو متر عرض حیاط خلوت در همکف و طبقات با توجه به احداث آسانسور از 2-
متر به میانگین حدود 0/50 متر

الزم بذکراست با توجه به زمان ضوابط پروانه صادره 7واحد مسکونی  داراي یک واحد -
..کسري پارکینگ تعلق میگردد

ضمنآ درخصوص پارکینگ مازاد درمحوطه حیاط پس از تائید کمیسیون ماده صد و دریافت -
راي درهنگام صدور پایانکار پس از تائید نظام مهندسی قابل به بررسی واعالم نظر خواهد 

..بود
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

28
37

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ215,308,800(دویست و  پانزده 

میلیون و  سیصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 21.36  3
 

3360000  , 1393
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/33177 بدوي گلسار خ  
نواب بن 

بست اول 
سمت چپ

1-1-10307-28-1-0-0 28
38

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 2,097,043,200(دو میلیارد و  نود و  هفت میلیون و  چهل و  سه 

هزار و  دویست) ریال صادر می گردد

جریمه 156.03  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمانی احداثی داراي رأي کمیسیون ماده 5 و پروانه 
ساختمانی به شماره 228 مورخ 1390/06/31 به صورت 5 طبقه روي پیلوت ( 4 طبقه روي 

مغازه ي داراي بالکن ) شامل 5 واحد مسکونی و یک باب مغازه به سطح 45 متر مربع داراي 
بالکن در حد 1/3  کالً با زیربناي 1103.02 متر مربع می باشد و براي آن گواهی عدم خالف به 
شماره 172660 مورخ 1396/10/26 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در زیر زمین به سطح  0.82 متر مربع (همزمانساز) -

اضافه بنا در همکف به سطح 0.7 متر مربع (همزمانساز) -
توسعه مغازه اول به سطح 54.58 مترمربع -

احداث مغازه دوم ( جدید ) به سطح 57.91 مترمربع -
توسعه بالکن به صورت تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 101.45 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم جمعاً به سطح 16.4 متر مربع ( هر طبقه 4.1 متر مربع )  -
(همزمانساز)

توسعه سطح راه پله و اتاقک آسانسور به میزان 3.44 متر مربع (همزمانساز) -
برابر ضوابط سال صدور پروانه (1390) براي 8 واحد مسکونی نیاز به 6 پارکینگ می باشد  -

که رعایت گردیده و براي 2 باب مغازه به همراه بالکن ( جمعاً به سطح 273.94 مترمربع ) نیاز 
به 4 پارکینگ می باشد که با توجه به تامین 2 پارکینگ تجاري ، در نتیجه داراي 2 واحد 

.کسري پارکینگ تجاري می باشد
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

 .گردد

28
38

با توجه به افزایش متراژ واحدها و لزوم تامین  دو باب پارکینگ براي هر واحدبرابر 
ضوابط و مقررات  ، و اینکه یک باب پارکینگ  براي هر واحد تامین گردیده در 
خصوص 4  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/30 1/98/33181 بدوي گلسار 
  خ76-92

1-1-10056-6-1-0-0 28
39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 328 مورخ 93/12/24 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی(انباري)با زیر بناي  652/55 
مترمربع (بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده و از بابت افزایش بنا داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداریست و با توجه به بررسی مجدد پرونده  مغایرت 

زیربنایی ندارند لیکن با توجه به افزایش مساحت واحد ها ملزم به تامین پارکینگ دوبل براي 
هر واحد می باشند که برابر نقشه پیوست 4 باب  مورد تایید و 4 باب کسري پارکینگ دارند . 
 . مراتب جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

28
39

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مسعود جمشیدپور 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.70 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 4.10مترمربع (بصورت کنسول ) ،  
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 100,800,000(یکصد میلیون و  هشتصد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/30 1/98/33184 بدوي یلوار رجائی 
  بن بست 

46

1-2-10100-60-1-0-0 28
40

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/233مورخ 97/08/03 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 526.52 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.70 مترمربع -1

اضافه بنا (به صورت کنسول در حیاط) در طبقات اول تا سوم به سطح  12.30متر مربع  -2
(هر طبقه 4.10 مترمربع)

داراي پرونده شکایت از سوي همسایه شرقی با توجه به پیشروي کنسول نسبت ملک مجاور 
.میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

28
40

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم صدیقه ابراهیم و شرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 22.01 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول و دوم (هر طبقه) به مساحت 28.51مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 3.06 مترمربع و در طبقات ( هر 
یک ) به مساحت 0.90 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

845,611,200(هشتصد و  چهل و  پنج میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 83.89  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 1/98/33185 بدوي میدان 
سرگل 

-خیابان 
شمسی پور 

- کوچه 
 ملی شمالی

1-2-10491-1-1-0-0 28
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در  حال اجراء سقف  طبقه دوم که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/415 مورخ 1397/12/19 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 376.05 مترمربع 

»صادر شده  و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 22.01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.51 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28.51 مترمربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -4
در همکف و  طبقات به مساحت  4.86 مترمربع .( همکف به مساحت 3.06 مترمربع و طبقات 

اول و دوم در هر طبقه  به مساحت 0.90 مترمربع .)
سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 79.97 درصد و سطح اشغال موجود صد در صد می 

.باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

28
41

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت 

مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 46.15 مترمربع و کاهش سطح راه 

پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 1.34 مترمربع و در طبقات هر یک 
به مساحت 3.23 مترمربع، اضافه بنا در راه پله به بام بمساحت 1.97 مترمربع و احداث 
یکباب انباري در زیر شیروانی بمساحت 2.28 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل 

تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
2,512,540,800(دو میلیارد و  پانصد و  دوازده میلیون و  پانصد و  چهل هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 249.26  3
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/10/22 1/98/33194 تجدید 
نظر

گلسار  
خ124 بهار- 

 بعد از 
شرکت 
چوالب

1-1-10111-2-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  419 مورخ 
91/09/30به صورت  4طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل  444.60 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در حمرحله سفتکاري بوده حالیه براساس نقشه برداري وضع موجود 
مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به 

:شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار44.66 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  86.65 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 46/15 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  46/15 مترمربع که جمعآ بسطح  184/60 -
مترمربع

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 1/34مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 3/23 مترمربع که -

جمعآ بسطح 12/92 مترمربع
 عرض راه پله  2/55 متر-

 افزایش ادامه راه پله به بام بسطح 1/97 مترمربع-
 احداث یکباب انباري در زیرشیروانی بسطح 2.28 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ میگردد-

...مشمول نما ومنظر نمیگردد-
...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

28
42

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت خانم نرجس جواد زاده و 
شرکا  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 24.89
 مترمربع ، احداث  بالکن تجاري به مساحت 144.03  مترمربع ، راه پله تجاري در نیم 
طبقه بمساحت  19.24 مترمربع ، و انباري تجاري بمساحت 21.88 مترمربع  ، و اضافه 

بنا در طبقه اول بمساحت 18.67 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد ضمن نقض راي بدوي 

مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  
برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2,836,004,000(دو میلیارد و  هشتصد و  سی و  شش 

میلیون و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 228.71  4
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/04 1/98/33197 تجدید 
نظر

دیلمان 
شهرك 

  احمد اباد

1-1-10492-5-1-0-0 28
43

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد

در خصوص کسري پارکینگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,550,000,000(یک میلیارد و 

 پانصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 250  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/205  مورخ 1396/12/11 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 
326957 مورخ 1397/03/12 به صورت 1 طبقه اداري بر روي 4 باب مغازه به همراه زیرزمین  

با زیر بناي کل 471.8 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

توسعه تجاري در همکف به سطح 24.89 مترمربع -
افزایش ارتفاع مغازه از 3.40 به 5.40 متر که در آن ( نیم طبقه )اقدام به احداث بالکن  -

.تجاري به سطح 144.03 مترمربع نمودند
 احداث راه پله تجاري در نیم طبقه به سطح 19.24 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 18.67 مترمربع -
 افزایش تعداد واحد اداري در طبقه اول از 1 واحد به 2  واحد-

 احداث انباري تجاري در طبقه دوم ( زیر شیروانی ) به سطح 21.88 مترمربع -
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ اداري و 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.زیرزمین در اجرا حذف گردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

28
43

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث سایبان  بااعمال  ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 148,870,500(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  هشتصد و  
هفتاد هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 81.35  1.5
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/02 1/98/33201 تجدید 
نظر

طالقانی بن  
بست 

جنگلداري 
و بن بست 

باشگاه 
ساعی زمین 

دوبر می 
باشد

1-2-10003-305-1-0-0 28
44

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
156,192,000(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 27  2
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متثقاضی داراي پروانه 383 مورخ 1394/12/27 و تمدید 
پروانه مورخ 1395/11/25 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 48 واحد مسکونی با رعایت 2 متر 
عقب سازي در طبقه سوم و 4 متر عقب سازي در طبقه چهارم بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 

زیربناي 6003/52 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 
:  اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبالv بابت تخلفات بشرح ذیل

اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 5/84 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 64/79 متر مربع-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/15 متر مربع و در -3
طبقات 8/28 متر مربع (هر طبقه 2/07 متر مربع)

داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/11/16 و پرونده مختومه می باشند.پس از آن داراي 
گواهی عدم خالف بشماره 347642 مورخ 1397/12/16 با زیربناي 5861.91 متر مربع در 46

  واحد مسکونی می باشد
توضیح اینکه برابر نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده وضع موجود مالک بدون مجوز و 
خالفساز  اقدام به احداث سایبان با سازه فلزي بسطح 81.35 متر مربع با پوشش سربندي 
شیروانی در حیاط جهت تامین 6 واحد پارکینگ مازاد  نمودند و مجموع زیربناي ساختمان 

5965 متر مربع می باشد و تعداد واحدهاي مسکونی 46واحد می باشد بنابر این موارد خالف 
: نسبت به گواهی عدم خالف صادره بشرح ذیل میباشد

اضافه بنا در همکف بسطح 81.35 متر مربع بصورت احداث سایبان جداساز در حیاط با  -1
 اسکلت فلزي و سربندي شیروانی جهت تامین 6واحد پارکینگ مازاد

 اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 21.17 متر مربع بصورت توسعه سایبان بتنی-2
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم و چهارم بسطح 0.57 مترمتر مربع (هر طبقه 0.19 متر -3

 مربع )
تعداد واحدهاي مسکونی دو واحد کاهش یافته (از 48 واحد به 46 واحد ) -4

در زیرشیوانی  نسبت به گواهی عدم خالف صادره توسعه بنا ندارد لیکن سرویس  -5
 بهداشتی مشاعی بسطح 5.26 متر مربع احداث شده است

.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
سطح اشغال مجاز با احتساب زیربناي راه پله 56.99% سطح اشغال اجرائی با  ******

 احتساب زیربناي راه پله 61.04% سابقه کمیسیون ماده صد  دارد
بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر ماده صد طی شماره 1/98/33201 مورخ  ******
1398/10/02 مبنی بر جریمه میباشند مراتب جهت فرم تحلیل درآمدي و به روز رسانی 

 تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 
به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضمن نقض راي بدوي در 
خصوص اضافه بناي همکف تا طبقه سوم  هر یک به مساحت 53.19 مترمربع،  تبدیل 
راه پله به بناي مفید در همکف به مساحت 0.14 مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر 
یک به مساحت 1.86 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,202,278,400(دو میلیارد 
و  دویست و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 218.48  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/10/08 1/98/33203 تجدید 
نظر

 
گلسار-دیلم
ان شهرك 
 امام علی

1-1-10280-281-1-0-0 28
45

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/334 مورخ 1397/11/13 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 

.انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 571.25 مترمربع صادر شده است
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود ارائه شده داراي مغایرت هاي به شرح زیر می 

:باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 53.19  مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 53.19  مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 53.19  مترمربع-3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 53.19  مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  به  مساحت 183.89 مترمربع که بصورت   -5
.دوبلکس با طبقه سوم در  یک واحد مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد

. کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 36 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید -7
در همکف و طبقات به مساحت 5.72 مترمربع .( همکف به مساحت 0.14 مترمربع و طبقات 

اول تا سوم به مساحت 5.58 مترمربع .( هر طبقه 1.86 مترمربع .))
کسري پارکینگ ندارد ولیکن  باتوجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري  

.پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 55 درصد و سطح اشغال موجود 80.80 درصد می 

.باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي رضاچوپانی نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به 
محتویات پرونده ، مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 
و با  توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقه اول (هریک ) بمساحت 114.35مترمربع  و در 
طبقات دوم تا چهارم هر یک به مساحت 118.11 مترمربع و توسعه زیر شیروانی به 
مساحت 27.94 مترمربع و بناي مازاد برتراکم ( بابت انباري بیش از پنج مترمربع ) 

بمساحت 5.11 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  5,175,072,000(پنج میلیارد و  

یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 616.08  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/30 1/98/33206 تجدید 
نظر

طالقانی  
صفاري  

صفاري دوم

1-2-10061-2-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/154 مورخ  97/6/18 با زیر بناي کل  1274.92 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله 
:سفتکاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 114.35 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و  -1
سطح اشغال مورد استفاده 88.92 درصد می باشد. ضمناً جانمایی ملک تغییر کرده  که در 

پروانه بصورت برساز کامل از شمال بوده و در جنوب حیاط داشته حالیه بصورت برساز کامل 
.از غرب اجرا گردیده و در حد شرق تنها 2 متر حیاط خلوت سرتاسري رعایت گردیده است

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 114.35 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم  هر طبقه به سطح 118.11 مترمربع که از این مقدار  -3

بسطح 3.76 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر در محل پخ دو گذر می باشد. 
عمق کنسول حدود 1.60 متر و از ارتفاع 5.4 متري و از طبقه دوم اجرا گردیده است.( طبقه 

اول فاقد کنسول می باشد)
توسعه زیر شیروانی بسطح 27.94 متر متر مربع -4

.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح مازاد 5.11 متر مربع می باشد -5
.داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي بدلیل افزایش عرض درب سواره رو میباشد -6

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
ضمناً ملک مذکور قبالً از بابت تبدیل بدون مجوز به دبیرستان داراي پرونده سال 95 و  ***

.راي تخریب بوده که ملک قدیمی کالً تخریب گشته و پروانه جدید صادر شد
از بابت موارد فوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد. با توجه به تغییر  ****

جانمایی در هر طبقه بسطح 25.64 متر مربع داراي اضافه بنا ناشی از تغییر جانمایی بوده که 
در مجموع طبقات 101.84 متر مربع می باشد که در مرحله متراژ تغییر جانمایی به کمیسیون 
اعالم نگردید. درخواست رسیدگی به تخلف انجام گرفته را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد
****عملیات ساختمانی به پایان رسیده است. جهت بروز رسانی
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و موقعیت مکانی ملک  راي صادره درخصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 

اعمال ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی با جریمه به مبلغ 1,151,539,200(یک میلیارد 
و  یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال، عینا 

تایید می گردد.

جریمه 152.32  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 1/98/33207 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 

استاد معین 
فردوسی

1-1-10235-68-1-0-0 28
47

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/321 مورخ 1397/10/26 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 831.65 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 23.31 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 114.64 مترمربع ( هر طبقه 28.66  -

مترمربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 14.37 مترمربع -

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 6.1 متر مربع بدلیل احداث انباري در 
.زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 55% ...................... مورد استفاده 65.07

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
**************************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/10/21 مبنی بر 
.پرداخت جریمه نقدي می باشد و اجراي حکم نموده است

عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست 
صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 

بوده است مستنداً با تقلیل ضریب از 2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به جریمه نقدي 
مبلغ 486,844,400(چهارصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار 

هزار و  چهارصد)  ریال دادنامه بدوي نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 74.81  2
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 1/98/33208 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
-  زمینهاي 
 فرهنگیان

1-2-10451-21-1-0-0 28
48

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بنا  به شماره 
1/97/8 مورخ 1397/04/05 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به 

. مساحت کلی 462.34 مترمربع صادر شده است
از بابت تخلفات در مرحله اتمام اسکلت و سقف طبقه همکف و ستون هاي انتظار طبقه اول  

و به مساحت 23.66 مترمربع  داراي سوابق و راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
.1/97/27250 مورخ 1397/10/23 مبنی بر صدور جریمه می باشد

حالیه با توجه به نقشه برداري نظام مهندسی و پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله سفت 
:کاري داراي اضافه بناي مازاد برتراکم و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در همکف به مساحت 0.03 مترمربع -1
. احداث سایبان در همکف به مساحت 3.71 مترمربع -2

. بناي مازاد برتراکم در طبقه اول به مساحت 23.69 مترمربع -3
. بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم  به مساحت 23.69 مترمربع -4
. بناي مازاد برتراکم در طبقه سوم  به مساحت 23.69 مترمربع -5

سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 54.81 درصد و سطح اشغال موجود 71.10  درصد  
.می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در  طبقه پنجم بمساحت 56.89 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن 

به بناي مفید  به مساحت 13.98 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 714,369,600(هفتصد و  چهارده میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 70.87  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/04 1/98/33211 بدوي طالقانی 
پارك  

نیکمرام  
وحدت

1-2-10075-1-1-0-0 28
49

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/149 مورخ  97/6/15 با زیر بناي کل  1073.8 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. که در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم  

:به استناد نقشه معماري ارائه شده بابت  تخلفات به شرح ذیل
 افزایش بنا در همکف بسطح 57.99 متر مربع -1

تبدیل  پیلوت به یک باب تجاري بسطح 20.25 متر مربع -2
افزایش بنا در طبقات اول الی چهارم جمعاً بسطح 231.96 متر مربع ( هر طبقه 57.99  -3

متر مربع)
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.13 متر مربع و در طبقات اول الی  -4

چهارم جمعاً بسطح 2.68 متر مربع (هر طبقه 0.67 متر مربع)
.در خصوص تعداد پارکینگ ها و تعداد درب مجاز در مراحل بعدي اظهار نظر می گردد -5

بابت اضافه بنا و کاهش سطح راه پله بشرح فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 
1/97/29011 مورخ 1397/12/20 مبنی بر جریمه و بابت تبدیل پیلوت به تجاري داراي راي 

تخریب و اعاده به وضع پروانه می باشند که مجددآ بابت مغازه داراي راي کمیسیون  تجدید 
نظر ماده صد بشماره 1/98/31699 مورخ 1398/08/12  داراي راي جریمه می باشد  که  در 
گزارش ارسا لی کارشناس قبلی  پرونده  به کمیسیون با توجه به اینکه  عملیات ساختمانی  

 در حد اجراي ستون طبقه چهارم بوده به کسري پارکینگ تجاري اشاره اي نشده است
 

*********************************************************
********************

وضع موجود عملیات ساختمانی در حد نازك کاري و ساختمان بصورت 5.5 طبقه می باشد 
برابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به راي صادره قبلی داراي اضافه بنا بشرح ذیل می باشند

 الف) کاهش بنا در همکف بسطح 1.1 متر مربع
ب) تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بسطح 20.25 متر مربع که قبال بابت آن داراي راي بدوي 

کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب  و راي تجدید نظر ماده صد بشماره 1/98/31699 مورخ 
 1398/08/12 مبنی بر جریمه می باشد

 ( ج) کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 4.4 متر مربع (هر طبقه 1.1 متر مربع
 د) اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 56.89 متر مربع

ه) مابه التفاوت اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
11.06 متر مربع (همکف 2.06 متر مربع و طبقات اول الی چهارم هر کدام بسطح 2.25 متر 

مربع ) و طبقه پنجم بسطح 2.92 متر مربع در مجموع ساختمان  13.98 متر مربع اضافه بناي 

28
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 تراکمی دارند
 و) کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 11.64 متر مربع

ز) با توجه به اینکه متراژ مفید واحدها بیش از 180 متر مربع است نیاز به 10 واحد پارکینگ 
می باشد و با عنایت به اینکه برابر نقشه هاي زمان  صدور پروانه پارك جاشیه اي نداشته 

برابر ضوابط می بایست دو درب  3 متري در حد جنوب داشته باشد که وضع موجود داراي 
سه درب پارکینگ دو درب  2.5 متر و یک درب 4.70 متر  می باشد لذا با اخذ عوارض 

  درآمدي جهت پارکینگ هاي شماره 7 و شماره 8 تعداد ده واحد پارکینگ مورد تائید است
 ح) تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

حالیه عملیات ساختما نی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است  درخواست 
 گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم میگردد

للزم به توضییح است  بابت یک واحد کسري پارکینگ  *******************
تجاري داراي راي کمیسیون ماده صد بوده لذا بابت دو واحد پارکینگ مشمول پرداخت 

 عوارض درآمدي میباشند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم میگردد

حسب مستندات ومدارك موجود در پرونده،تخلف مالک در احداث بناي بدون 
مجوز،محل هیچگونه تامل وتردیدنیست ، با وصف ابالغ اخطاریه با توجه به عدم 

پیگیري مالک باستناد نامه شماره 176397مورخ 98.09.30شهرداري منطقه دلیلی 
مبنی بر اخذ مجوز در احداث بنا ارائه ننموده است لذا به استناد تبصره یک از ماده 
صدقانون شهرداریها و به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي،حکم به قلع 

بناصادرو اعالم می دارد

سایر 200  0
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/25 1/98/33220 بدوي سیاه 
اسطلخ 

کوچه 66

1-2-10145-887-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ناحیه، بصورت 
ساختمان در حال احداث بدون مجوز با  زیر بناي تقریبی 100 متر مربع (تا این مرحله) با 
اسکلت بتنی که عملیات ساختمانی آن در مرحله اجراي سقف دوم میباشد. جهت تعیین 
میزان دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک برروي آن  میباشد. الزم 

بذکر است گزارش مزبور بدون  بازدید از داخل و  بررسی دقیق ملک ، کامالً  بصورت حدودي 
انجام شده و مدارکی در مورد سند دار یا نسقی بودن ملک مذبور ارائه نگردیده. پس از نقشه 

برداري وضع موجود و ارائه سند مالکیت یا سایر مستندات و مدارك  قابل بررسی  و اظهار 
.نظر مجدد خواهد بود. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 1467  مترمربع در حد تراکم ، 
با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 454,770,000(چهارصد و  پنجاه 

و  چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 1467  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 1/98/33225 بدوي گلسار - 
 خیابان 179

1-1-10124-1351-1-0-0 28
51

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز به مساحت 21.32 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 198,276,000(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  دویست و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 21.32  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvدر اجراي دستور  مکان ارائه شده توسط مامور خالف ساختمانی ناحیه یک  منطقه 
یک که بصورت غیابی وبدون بازدید از داخل ملک انجام شده  بصورت یک باب  ساختمان 

 درحال احداث
که عملیات ساختمانی آن درحد سفت کاري است وبراساس سوابق ثبت درسیستم براي آن  

پروانه شهرسازي به شماره 1/98/85 مورخ 1398/04/17 و با مساحت کلی 5257/65 و 
بصورت

طبقه بر روي پیلوت وزیرزمین کالv  در 24 واحد مسکونی صادر شده است. و از آنجائیکه  5 
صدور پیش پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی فقط به منظور تجهیز کارگاه بوده و 

به عنوان
مجوز ساخت بنا (پروانه ساختمانی ) محسوب نمی گردد  و با توجه به عدم صدور پروانه  

ساختمانی تا این مرحله، مالک با بی اعتنایی به اخطار هاي متعدد ناحیه در خصوص توقف 
 عملیات ساختمانی

در مراحل مختلف ساخت ، مصرانه نسبت به ادامه عملیات ساختمانی اقدام نموده است .وبا  
توجه به محصور بودن وحجم بناي احداثی امکان اعالم زیربناي احداثی تحت هیچ شرایطی 

 مقدور نمی باشد
واینکه تاکنون پروانه احداث دریافت ننموده نیاز به اخطار به مالک جهت ارائه مدارك ونقشه 

 . برداري اجرایی می باشد  .  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده در خصوص احداث ساختمان دو طبقه روي پیلوت مشتمل 
بر دو واحد مسکونی بدون مجوز شهرداري، توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به 
شماره دادنامه صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد، با 

عنایت به اینکه براي اراضی کشاورزي هیچ گونه ضوابط و مقررات شهرسازي شامل 
تراکم، سطح اشغال، طبقات و.. در طرح جامع و تفصیلی شهر پیش بینی نشده است، 

لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 727,272,000(هفتصد و  بیست و  هفت میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار 

)ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 288.6  1.75
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/22 1/98/33233 رسیدگ
ي 

 مجدد

فرهنگیان   
قبل ك66 

ك زمینهاي 
 صدقی

1-2-10452-315-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق
(( بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 214/86 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان 
2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 288/60 متر مربع و با قدمت سال 1391 بدون 

مجوز احداث گردیده که عملیات اجرایی طبقات در مرحله بهره برداري ولی پیلوت بصورت 
.سفت کاري میباشد

.کسري پارکینگ ندارند
توضیح اینکه بابت احداث ساختمان مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 
.1/96/20493 مورخ 1396/04/18 مبنی بر جریمه و پرونده در واحد خالف میباشند

تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
حالیه متقاضی با توجه به رأي پالك مجاور نسبت به جریمه مذکور معترض میباشند.))
.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون درخصوص سال وقوع تخلف بحضور تقدیم میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یکرشت به طرفیت خانم مریم حقگو  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول ( هرکدام ) به مساحت 

26.09 مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 48.64 مترمربع، اضافه بنا در طبقه 
سوم به مساحت 71.09 مترمربع ، و تغییر جانمائی ( در هرطبقه) بمساحت 17.20 

مترمربع ،با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,435,630,400(دو میلیارد و  
چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 241.63  3
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1398/11/30 1/98/33239 بدوي پل  
چمارسرا ك 

شهید 
محمد 
 شیرین

1-2-10387-7-1-0-0 28
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از4 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/11/30 1/98/33239 بدوي پل  
چمارسرا ك 

شهید 
محمد شیري

1-2-10387-7-1-0-0 28
53

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/516 مورخ 1397/12/28به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 624.15 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.09 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 26.09 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 48.64 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 71.09 مترمربع -

.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 26.9 مترمربع کاهش یافته است
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.92 متر مربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

.افزایش تعداد واحد از 4 به 6 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است
داراي تغییر جانمایی در همکف و طبقات جمعاً به سطح 68.80 مترمربع ( هر طبقه 17.20  -

.مترمربع ) می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 71.49% ......................سطح اشغال مورد استفاده 83.10
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 247,380,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.9  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/30 1/98/33247 بدوي فلکه قلی 
پور  کوچه 

پروین 
اعتصامی 
شهرك 

  جانبازان

1-2-10323-39-1-0-0 28
54

شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید  ردتخلف  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت 
کاري داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/168 مورخ 97/07/01 بصورت 2 طبقه بر روي 
پیلوت در یک واحد مسکونی و بازیربناي 228.96 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 13.30 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 26.60 مترمربع (هر طبقه 13.30 مترمربع)-2
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.24 مترمربع

.عرض حیاط از 0.80 متر تا 2.50 متر متغیر است . پنجره در محدوده مجاز موجود میباشد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مندرج در پروانه 69.92 درصد و سطح اشغال موجود 82.83 درصد میباشد 
.فضاي باز و فضاي سبز تامین گردیده است 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي بهروز نجفی  موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر تبدیل یک باب مغازه بمساحت 72.22 مترمربع (بانضمام بالکن 

بمساحت 51.29 مترمربع) به دوباب مغازه ، به مساحت هاي 52.22  مترمربع(بانضمام 
بالکن سراسري) و باب دیگر بمساحت 19.99 مترمربع (بانضمام بالکن بمساحت 8.93 
مترمربع ) ، به منظور  تعیین مابه التفاوت ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی که به شماره 
159527 مورخ 1398.09.06  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکزگردیده و تعیین 

مابه التفاوت  ارزش سرقفلی به مبلغ 1.974.766.667  ریال، به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

394,953,333(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  سیصد 
و  سی و  سه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 133.37  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/11/30 1/98/33288 بدوي (رشتیان)- 
بلوار رجائی 
- نبش بن 

بست هشتم
  

1-2-10386-40-1-1-0 28
55

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص  توسعه بالکن تجاري در همکف به مساحت 0.89 مترمربع  و توسعه بالکن 
تجاري بمساحت 9.88 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

62,035,200(شصت و  دو میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم 
میدارد.

جریمه 10.77  4
 

1440000  , 1391 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه در همکف بسطح 72.22
مترمربع که بانضمام بالکن بسطح 51.29 مترمربع قطعه اول تفکیکی که داراي پروانه و پایان 

..کار ساختمانی میباشد
الزم بذکراست مساحت مغازه مذکور در هنگام صدور پایانکار بسطح 71.33 مترمربع و بالکن 

.بسطح 51.27 مترمربع میباشد
حالیه مالک نسبت به تبدیل یکباب مغازه مذکور بدو باب مغازه بمساحت هاي قطعه یک 
فرضی بسطح 52.23 مترمربع با بالکن سراسري  و قطعه دوفرضی بسطح 19.99 مترمربع 

..بالکن بسطح 8.93 مترمربع نموده است
که نسبت به پایانکار ساختمانی داراي مابه التفاوت زیربناي همزمانساز درهمکف تجاري 

بسطح 0/89 مترمربع و در بالکن تجاري بسطح 9/88 مترمربع براي قطعه مذکور 
میباشد..زیربناي مذکور در هنگام پایانکار و گزارش تخلفات قبل صدور ودر نقشه برداري 

..پرونده فنی موجود بوده است
که براساس ضوابط جاري مورد نیاز پارکینگ براي دوباب مغازه با توجه به مساحت موجود 

داراي سه واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که براساس سوابق پرداخت کسري پارکینگ حالیه 
..یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد

((الزم بذکراست داراي سوابق 4واحد کسري پارکینگ بوده حالیه برابر زیربناي نقشهبرداري 
براي کل تجاري 4باب مغازه بمقدار 6واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که با توجه به قطعه مورد 

نظر گزارش فوق نسبت به تعداد وزیربنا محاسبه شده است.))
حالیه مالک درخواست پرداخت تخلفات مربوطه را دارند..مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

/..تقدیم میگردد

28
55

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا  طبقات اول تا دوم هر یک به مساحت 10.57  مترمربع ، ضمن نقض 
راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1 به 0.5برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 
مبلغ  32,767,000(سی و  دو میلیون و  هفتصد و  شصت و  هفت هزار ) ریال محکوم 

و اعالم می دارد.

جریمه 21.14  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/30 1/98/33299 تجدید 
نظر

گلسار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-214-1-0-0 28
56

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/494 مورخ 97/12/27  با زیر بناي کل 549.3 متر مربع در 3.5  طبقه و در 2 

واحد مسکونی صادر گردیده است. قبالً در مرحله  اجراي ستون طبقه همکف داراي افزایش 
بنا در همکف به عمق یک متر و بسطح 10.57 متر مربع بوده که از بابت آن داراي راي بدوي 

مورخ 98/5/13 می باشد. حالیه عملیات در مرحله اجراي ستون طبقه دوم بوده که به استناد 
:نقشه معماري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بنا بسطح 10.57 متر مربع در هریک از طبقات اول و دوم -1
با توجه به اینکه کالً بصورت یک واحد دوبلکسی می باشد لذا راه پله بصورت اختصاصی  -2
بوده وبا توجه به اینکه تراکم مجاز پروانه 65 درصد با احتساب راه پله در هر طبقه بوده لذا 

.بسطح 42.4 متر مربع صرفاً مشمول اخد عوارض درامدي می باشد
.ضمناً تعداد طبقات از 3 طبقه به 2 طبقه تقلیل یافته است

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

28
56

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به لحاظ عدم ضرورت 
قلع، به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

براي توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 37,195,200(سی و  هفت 
میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.69  3
 

3360000  , 1395
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1398/11/29 1/98/33314 بدوي گلسار  
بلواردیلمان 

توحید

1-1-10072-15-1-0-0 28
57

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 468 مورخ 
92/12/28 و گواهی عدم خالف به شماره 297634 مورخ 97/09/25 به صورت 4 طبقه در 7 

واحد مسکونی بر روي پیلوت و 3 طبقه بر روي یک باب مغازه به انضمام بالکن 
.میباشد.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

از بابت اضافه بناي همزمانساز به شرح ذیل داراي سوابق پرداخت در واحد جلوگیري از 
.تخلفات ساختمانی میباشد

اضافه بنادر همکف به سطح 1.06 مترمربع -
 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.59 مترمربع 

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 2.97 مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 5.18 مترمربع 

توسعه بالکن تجاري به سطح 1.89 مترمربع
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 5.34 مترمربع (هر طبقه 1.78 مترمربع) 

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم تا چهارم به سطح 19.41  
 مترمربع (هر طبقه 6.47 مترمربع)

به سطح 2.62 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  
زیرشیروانی دارد

--------------------------------
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به توسعه تجاري در همکف به سطح 3.69 مترمربع 
.نموده که از این مقدار 2.59 مترمربع احداث سرویس بهداشتی و مابقی همزمانساز میباشد

.پارکینگ هاي شماره 1 و 3 در تزاحم با یکدیگرند
مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد ظفري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 36.05 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 36.07 مترمربع، و تراکم اعطایی زمان صدور 
پروانه ساختمانی بمساحت 65.60 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,115,388,800(دو میلیارد و  یکصد و  پانزده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 209.86  3
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/11/27 1/98/33337 بدوي فلکه گلسار 
فلکه  
گلسار 

کوچه اداره 
کار مکتب 

نر جس

1-1-10227-33-1-0-0 28
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 182مورخ 1393/09/13
بصورت 3طبقه روي پیلوت و در 3واحدمسکونی با زیر بناي 372.80مترمربع می باشد که در 
مرحله اجراي اسکلت و سفت کاري داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد و تاکنون 

: به کمیسیون ماده صد ارسال نشده است
% سطح اشغال مجاز 59/62 % ----------- مورد استفاده 83/51 -

اضافه بنا در همکف به سطح 36.05 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 108.21مترمربع  هرکدام 36.07 مترمربع -

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 126.39مترمربع که با طبقه سوم تشکیل  -
.یک واحد را می دهد

احداث یک اتاق در زیر شیروانی بصورت مجزا ، بسطح 23.26 مترمربع داراي تراس  -
اختصاصی روباز بسطح 40.77 مترمربع که در مجموع بسطح  64.03 مترمربع یک طبقه 

مازاد دیگر الزم به ذکر است با توجه به اینکه فضاي مسقف کمتراز  35 مترمربع می باشد 
.بصورت یک واحد مستقل لحاظ نگردیده است

 افزایش سطح راه پله تا بام بسطح 5.32 مترمربع با توجه به احداث آسانسور -
 احداث آسانسور درزمان اجرا -

با توجه به میزان بردر حد غرب ، مالک مجاز به احداث سه درب درمجموع بطول 9 متر  -
بوده که در نقشه ارائه شده یک درب بطول  4.80 متر نمایش داده شده و قابلیت دو پارك 

.حاشیه اي را دارد
رعایت پارکینگ می گردد -

در هنگام صدور پروانه به سطح  65.60 مترمربع از تراکم اعطایی (تبصره 7) استفاده نموده  -
.است

*************************
 . حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وگزارش فوق مورد گواهیست

 R131 الزم به توضیح است که با توجه به اجراي طرح تفصیلی جاري کاربري ملک به *-*
. تغییر یافته و مجاز به اخذ پروانه بصورت 4 طبقه روي پیلوت می باشند

. تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارد . مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با عنایت به اخذ نظریه 
کارشناس رسمی به شماره 159530 مورخ 98/9/9 و با عنایت به شرایط امالك 

همجوار ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها،  با اعمال 
ضریب 3برابر ارزش معامالتی براي احداث یک  طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 87,436,800(هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.52  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/10/21 1/98/33338 تجدید 
نظر

دیلمان  
زمینهاي 

فرهنگیان 
جنب 

زمینهاي 
نیروي 

انتظامی 
کوچه 

بوستان 16

1-1-10485-11-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 134مورخ 
1388/04/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 578.60 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده و در مرحله اجراي سقف طبقه اول داراي سابقه گزارش تخلف بشرح 

ذیل بوده که برابر راي کمیسیون ماده صد مورخ 92/06/18 محکوم به پرداخت جریمه 
:گردیده و اجراي حکم نموده است

 اضافه بنا در همکف بسطح 22.96 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 35.50 مترمربع -2

*******************************
: مجدداً در مرحله سفت کاري و نماسازي و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 8.22 مترمربع -
احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت بسطح 2.95 مترمربع که رعایت حیاط خلوت  -

. سراسري نمی گردد
 احداث سایبان جهت تامین پارکینگ با مصالح فلزي بسطح 4.91 مترمربع -

 کاهش بناي همزمانساز در طبقه اول بسطح 4.32 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 93.54 مترمربع ( هر طبقه 31.18   -

مترمربع )
توسعه راه پله به بام به سطح  1.71 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.05 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 4.96 مترمربع

. رعایت پارکینگ می گردد
.الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه  از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند 

داراي  راي کمیسیون بدوي مورخ 1397/12/20 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي 
حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است

*********************************************************
********

حالیه متقاضی در ادامه کار اقدام به احداث یک طبقه مازاد به سطح 71.52 مترمربع نمودند 
که با توجه به ضوابط زمان پروانه رعایت پارکینگ گردیده است. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 161982  مورخ 1398.09.10 ارزش سرقفلی 
به مبلغ 14.888.600.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
2,977,720,000(دو میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست هزار 

) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 87.58  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/10/10 1/98/33340 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار 
انصاري 
نواب 

-اراضی 
بوسار شبنم

1-1-10308-18-1-0-0 28
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در خصوص  کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,848,000,000(یک 

میلیارد و  هشتصد و  چهل و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 275  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 367 مورخ 92/11/30 با زیر بناي کل 992.21 مترمربع در 4 طبقه 
روي یک باب مغازه و زیر زمین صادر گردیده است. قبالً در مرحله اتمام سربندي و  سفت 

کاري از بابت افزایش بنا  در همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد و کنسول غیر مجاز داراي 
سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده که پرونده مختومه گردیده است. در حال حاضر 

:عملیات در مرحله بهره برداري بوده که داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
تبدیل یک باب مغازه به 6 باب  و توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح   -1

87.58 متر مربع
با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی 13 واحد بوده و کالً 8 واحد پارکینگ تامین نموده  -2
که 6 واحد با تزاحم می باشد که در این صورت سه واحد کسري پارکینگ ( صرفاً جهت اخذ 
عوارض درآمدي) بدلیل تزاحم داشته و 11 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد ( 5 واحد براي 

مسکونی و 6 واحد براي تجاري)
( گستره تجاري - اداري و خدماتی) واقع  s211 ضمناً ملک در طرح تفصیلی جدید در کاربري

.گردیده است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و بازدید اعضاي کمیسیون  و با 
عنایت به گزارش تکمیلی شهرداري به شماره 349657 مورخ 98/09/25 مبنی بر 

اینکه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد،  ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ضمن نقض دادنامه 
بدوي، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد ،راي به اخذ 

جریمه با ضریب 3برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,921,019,200(سه میلیارد و  نهصد و  
بیست و  یک میلیون و  نوزده هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 388.99  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 1/98/33344 تجدید 
نظر

گلسار 
-شهرك 

شهید 
بهشتی 

-بوستان 8

1-1-10428-15-1-0-0 28
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه تحقق 
یافته باشد، تخلفی احراز نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/176مورخ 
97/07/02 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 583.75 

: مترمربع می باشد  و از بابت افزایش بنا داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و ستون گذاري طبقه 4 و فاقد سربندي می باشد و با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده  تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 
:باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 46.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم  جمعاً به سطح 160.08 مترمربع ( هر طبقه 53.36 مترمربع  -

(
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 182.33 مترمربع -

. افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد که رعایت پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه از تراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره   -
(7

*********************************************************
***********************************************

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است و گزارش فوق مورد تایید می باشد .  
سربندي و انباري در زیرشیروانی اجرا شده و نسبت به پروانه بسطح 4.19 مترمربع کاهش بنا 

. دارد
***************

پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد بوده و کل مبلغ جریمه را 
پرداخت نموده اند . حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از 

کمیسیون ماده صد را دارند مراتب  جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستورات بعدي تقدیم 
. می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي نوید فرصتی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 125.47

 مترمربع در حد تراکم  و دیوار گذاري بطول 81 متر، با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با 

توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 
184135 مورخ 98.10.09 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
41,913,060(چهل و  یک میلیون و  نهصد و  سیزده هزار و  شصت) ریال محکوم و 

اعالم میدارد

جریمه 206.47  0.1
 

700000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/29 1/98/33359 بدوي قلی پور   
کوي 

حسینی 
انتهاي 33

1-1-10368-149-1-0-0 28
62

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر دو خط عادي به صورت دو قطعه زمین بایرمحصور تجمیعی 406  
مترمربع که براساس نقشه برداري ارائه شده بمساحت 407.46مترمربع که مالک بدون مجوز 
اقدام دیوارگذاري بطول 81 متر و به ارتفاع دو متر و نیز احداث بناي فاقد مجوز برابر نقشه 

معماري درهمکف  به سطح 58.80 مترمربع  وطبقه اول بسطح45.36 مترمربع و احداث 
سرویس بهداشتی درمحوطه بسطح 3.75مترمربع و انباري بسطح 3 مترمربع با اسکلت 
..فلزي و سایبان جهت پارکینگ بسطح 14.56 مترمربع و با قدمت سال 97 نموده است

سطح اشغال مجاز 60درصد بوده که سطح اشغال اجرا شده 30.72 درصد بوده که کل زیربنا 
..داخل تراکم میباشد

ضمنا باستناد  اعالم نظر واحد محترم نقشه برداري با توجه به اینکه ملک مورد نظر فاقد 
..واقع شده که فاقد طراحی معبر می باشد T-R112 سند رسمی و در کاربري

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 976,332,000(نهصد و  هفتاد و  

شش میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 116.23  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/11/29 1/98/33363 تجدید 
نظر

گلسار-بلوار 
استاد معین  

خیابان 20
متري گاز 
نبش بن 
بست 8
  متري

1-1-10129-228-1-0-0 28
63

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 296 
مورخ 93/12/14 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 

واحد مسکونی و بازیربناي 727.32 مترمربع می باشد، الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

 اضافه بنا درهمکف به سطح 37.47 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.35 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 149.88 مترمربع (هر طبقه 37.47 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 7.76  -4

مترمربع (هر طبقه 1.94 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 162.53 مترمربع-5

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 5.11 مترمربع و در طبقات به سطح 107.27  -6
مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 

.ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی محسوب میگردد
اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی در شمال ملک به سطح 5.3 مترمربع در -7

همکف و 26.50 مترمربع در طبقات
مازاد بر تراکم ناشی از انباري هاي بیش از پنج مترمربع در زیرشیروانی به سطح 1.66 

مترمربع - صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي
کاهش زیرشیروانی به سطح 3.16 مترمربع با توجه به حذف تاسیسات

حذف راه پله به بام به سطح 22.3 مترمربع
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد بوده وبراي 

.آن گواهی عدم خالف به شماره 294774 مورخ 1397/07/15 صادر گردیده است
*****************************************

عملیات ساختمانی همکف تا طبقه پنجم در حد نازك کاري و طبقه ششم در مرحله اجراي 
اسکلت بوده و حالیه مالک اقدام به احداث یک طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به صورت تراس 

روباز با دسترسی به صورت راه پله اختصاصی از طبقه پنجم به سطح 116.23 مترمربع 
.نمودند. برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد

 %سطح اشغال مجاز همکف زمان پروانه به کسر راه پله 50% .................. مورد استفاده 72.06
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد بر مدلول پروانه و تائید نظریه کارشناسی به شماره 130494 مورخ 

98/07/22 مبنی بر استحکام بنا ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,294,440,000
(یک میلیارد و  دویست و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 154.1  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/10/10 1/98/33364 تجدید 
نظر

رشتیان 
بلوار 24 

متري جدید

1-2-10234-109-1-0-0 28
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با اعمال ضریب 2.5برابر 

ارزش معامالتی با جریمه به مبلغ 798,168,000(هفتصد و  نود و  هشت میلیون و  
یکصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 95.02  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/119 مورخ 
1397/06/01 بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی با زیربناي 593.64 

متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است 
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می 

 باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 20.35 متر مربع -1

 احداث یک باب مغازه  بصورت تبدیل پیلوت به تجاري در همکف بسطح 49.50 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقات اول و دوم و سوم  بسطح حدود  61.05 متر مربع (هر طبقه 20.35) -3
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بسطح 154.10  -4

 متر مربع
  کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 3.70 متر مربع-5

اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجمو ع -6
 (ساختمان بسطح 13.62 متر مربع ( 3 + 3.54*3
 تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -7

داراي کسري فضاي باز بسطح 10.99متر مربع و کسري فضاي سبز بسطح 40 متر مربع   -8
 می باشد

.درخواست  گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره  **********

1/98/23369 مورخ 1398/10/10میباشد که در راي صادره بابت تبدیل پیلوت به تجاري 
داراي راي تخریب و بابت اضافه بنا در طبقات و طبقه مازاد داراي راي مبنی بر جریمه 

میباشد که با توجه به بازدید انجام شده مغازه همکف تخریب شد بنابر این ردیف دوم و 
 هفتم گزارش منتفی می باشد  مراتب جهت به روز رسانی  تقدیم می گردد

طی بازدید انجام شده  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است مراتب جهت به  *******
 روز رسانی  تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 237,382,500(دویست و  سی و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  
دو هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.63  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/26 1/98/33370 بدوي پستک - 
کوچه 17 - 
کوچه ششم 

فرعی - 
سمت راست

 

1-1-10182-320-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراء اسکلت و سقف و اجراء 
سربندي و فاقد دیوار چینی تا این مرحله  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/431  
مورخ 1397/12/22 و بصورت 2  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 2 
واحد مسکونی و به مساحت کلی 439.77 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت  10.21 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  10.21  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.21 مترمربع-3

 کاهش مساحت زیر شیروانی با توجه به حذف انباري و راهرو به مساحت 23.02 مترمربع -4
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه  69.95 درصد و سطح اشغال اجرائی  

.75.34 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.20 می باشد

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-174397 مورخ 1398.09.26 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 170,520,000(یکصد و  

هفتاد میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 507.5  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/15 1/98/33371 تجدید 
نظر

بیست 
متري گاز 
کوچه11 

سمت راست 
دوباره 

سمت راست 
انتهاي بن 

بست جنب 
عمارت 
گلسار

1-1-10537-71-1-0-0 28
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 6,955,704,000(شش میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  پنج میلیون و 
 هفتصد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 690.05  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک قطعه زمین نسقی داراي مبایعه نامه عادي به مساحت 
362.5 متر مربع  که برابر نقشه برداري اراده شده مساحت عرصه 356.59 متر مربع  می 

باشد که مالک بدون مجوز در حال احداث بنا  با مصالح بتن آرمه بوده که در حال حاضر در 
مرحله اجراي ستون طبقه چهارم می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث همکف بسطح 239.51 متر مربع که سطح اشغال مجاز در کاربري مربوطه 60  -1

.درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 67 درصد می باشد
احداث طبقه اول بسطح 239.51 متر مربع -2
احداث طبقه دوم بسطح 239.51 متر مربع -3
احداث طبقه سوم بسطح 239.51 متر مربع -4

احداث طبقه  چهارم بسطح 239.51 متر مربع -5

تا این مرحله در خصوص تعداد طبقات و واحدها و تعداد پارکینگ ها نمی توان اظهار نظر 
نمود

جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب جهت 
.دستور تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 98/5/15 فاقد عقب نشینی می باشد ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 176819  مورخ 1398.09.30  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 105.720.917.500  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 

21,144,183,500(بیست و  یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  سه هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می نماید. ضمناvاقلیت (عضو قضایی) 

نظر به تخریب و اعاده به وضع پروانه ساختمانی و عدم جریمه دارند.

جریمه 917.93  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/10 1/98/33372 تجدید 
نظر

گلساربلوار  
گیالن کوي 
 فرهنگیان

1-1-10136-13-1-0-0 28
67

در خصوص کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,040,000,000(پنج 

میلیارد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 750  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/186مورخ 96/12/22 به صورت 3 طبقه بر روي زیرزمین به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و یک باب مغازه به سطح 115.97 مترمربع و 
بازیربناي کل 709 مترمربع میباشد،حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول 

:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
حذف زیرزمین به سطح 140.74 مترمربع

 اضافه بنا درهمکف به سطح 52.21 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 104.42 مترمربع (هر طبقه 52.21 مترمربع)-2

 اضافه بنا درطبقه سوم به سطح 105.47 مترمربع -3
تبدیل کل بناي احداثی به یک واحد تجاري به سطح 678.86 مترمربع (به کسر مساحت  -4

تجاري مندرج در پروانه )
با توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک واحد پارکینگ و بدون احتساب سطح راه پله به  -5

.بام، داراي 30 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
کاهش راه پله به بام به سطح 2.03 مترمربع

 حذف بنا در زیرشیروانی به سطح 33.50 مترمربع
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند رأي 

اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، از بابت احداث دو باب مغازه در همکف به 

مساحت 43.7 مترمربع ضمن نقض راي بدوي با ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري، با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري جهت 

تعیین ارزش سرقفل  وفق مقررات، و وصول نظریه کارشناسی به شماره ش 
ر-178930 -  98/10/03 ارزش سرقفلی به مبلغ 175،000،000 ریال برآورد گردید. لذا 

ضمن نقض راي بدوي راي به پرداخت جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه 
مذکور به مبلغ  35,000,000(سی و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 43.7  0
 

303750  , 1383 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/15 1/98/33377 تجدید 
نظر

گلسار خ 
استغاد 

معین کوچه 
29

1-1-10183-401-1-0-0 28
68

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً 
به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال عیناً تأیید 
می گردد.

جریمه 25  2
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

از بابت احداث مسکونی در طبقه اول به مساحت 64.58 مترمبع و راه پله به مساحت 
13.39 مترمربع ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  3 به  2 برابر ارزش معامالتی، 

راي به اخذ جریمه به مبلغ  47,366,775(چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  
شش هزار و  هفتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 77.97  2
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 
عرصه 57.09 مترمربع با پوشش 100% که به صورت 1 طبقه بر روي 2 باب مغازه بدون مجوز 
کالً خارج تراکم می باشد. همکف شامل 2 باب مغازه به سطح 43.7 مترمربع و راه پله به 

سطح 13.39 مترمربع و طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به سطح 64.58 مترمربع ( 7.49
 مترمربع کنسول ) می باشد. ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. 

اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1383 می باشد. برابر خط 
پروژه شماره 11 مورخ 1397/06/22 به سطح 0.61 مترمربع در تعریض می باشد. مراتب جهت 

.ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص توسعه بالکن به 
مساحت 12.83 متر مربع ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با 

جریمه به مبلغ 159,092,000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  نود و  دو هزار ) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 12.83  4
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/01 1/98/33395 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

نبش خ 16 
متري 

فرهنگ 
توحیدي

1-1-10377-249-1-1-0 28
69

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب مغازه برابر سند به مساحت  20.09مترمربع با بالکن به 
مساحت 5.78 مترمربع و داراي پروانه و پایانکار می باشد طی بازدید بعمل آمده بالکن فوق 
با مصالح چوبی بصورت سراسري در آمده (مجوزي ارائه نشد) مساحت موجود بالکن تجاري 
طبق نقشه 18.70 مترمربع می باشد که بسطح 12.83 مترمربع توسعه یافته است.  همچنین 
داراي تابلو به ابعاد 2*2متر با ارتفاع 3 متر از کف پیاده رو و به عمق حدود 0.40متر به شغل 
لوازم بهداشتی ساختمانی در حال بهره  برداري بوده  و فعال مغازه فوق پلمپ شده و حالیه 

متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه جهت انتقال اجرایی را دارد . مراتب جهت صدور 
.دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 962,035,200(نهصد و  شصت و  دو میلیون و  
سی و  پنج هزار و  دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 143.16  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/16 1/98/33397 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
رجایی 

 کوچه35

1-2-10102-56-1-0-0 28
70

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 2.5  برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 911,988,000

(نهصد و  یازده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 108.57  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/51 مورخ  97/5/1 با زیر بناي کل  369.35 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 22.12 مترمربع که سطح اشغال مجاز (  -1

بدون راه پله) 55 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله) 71.9 درصد می 
.باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 66.36 مترمربع ( هر  -2
طبقه 22.12 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح 108.57 متر مربع -3
توسعه زیر شیروانی بسطح 30.44 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 5.39 متر مربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -6
به بناي مفید در همکف به سطح 4.84 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 14.01
 مربع ( هر طبقه 4.67 متر مربع ) که باقیمانده عرض راه پله مطابق نقشه معماري 1.10 متر 

.می باشد
.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -7

.با توجه به افزایش واحد از 3 به 4 رعایت پارکینگ می گردد -8
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور  تقدیم می گردد

28
70
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص  اضافه بنا در همکف الی طبقه چهارم ( هر طبقه ) به مساحت 42.64 
مترمربع، واضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 7.93 مترمربع  و انباري (مازاد بر 5 

مترمربع ) بمساحت 6.26 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,292,091,200(دو میلیارد و  دویست و  نود و  دو میلیون و  نود و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 227.39  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/27 1/98/33399 بدوي بلوار  
انصاري  - 

کوچه استاد 
معین

1-1-10235-10-1-0-0 28
71

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/360  مورخ 1397/12/04 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی( انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 777.50 مترمربع صادر شده  و  
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و  به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 42.64 مترمربع -1
. احداث یکباب مغازه در پیلوت به مساحت 36.74 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42.64 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 42.64 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 42.64 مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 42.64 مترمربع- 6
 اضافه بنا در زیر شیروانی  به مساحت 7.93مترمربع -7

 بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت  6.26مترمربع -8
با توجه به اظهار نظر مالک در مورد تخصیص پارکینگ هاي تامین شده به واحد هاي 

مسکونی و با توجه به احداث یک باب مغازه ، حالیه یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق 
.می گیرد

.سطح اشغال زمان صدور پروانه 64.27  و سطح اشغال موجود 83.29 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 27.93 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 19238 مورخ 98.10.4 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

2,848,860(دو میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد و  شصت) ریال 
محکوم و اعالم میدارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 

قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 
پروژه می باشد

جریمه 27.93  0.1
 

1020000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 1/98/33405 تجدید 
نظر

بلوار نماز  
شهرك ش 

بهشتی  
روبروي 
خاك 

  شناسی

1-1-10062-8-1-0-0 28
72

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی محصور  طبق نقشه 
وضع موجود ، با عرصه بسطح  176.04مترمربع داراي دیوار گذاري بدون مجوزدر حدین غرب 

و جنوب  به طول 30.98 متر و مشتمل بر اعیان  مسکونی در مرحله سفتکاري با مصالح 
بلوکی و قدمت سال 1397 بسطح 27.93 مترمربع بدون مجوز می باشد که در حد تراکم 

است .طبق ضوابط حداقل مساحت یک واحد مسکونی را ندارد .  باستناد خط پروژه 
11-98/03/11 بسطح 1.06 مترمربع از عرصه در تعریض بن بست 6متري حد شرق قرار دارد و 

 .  در حد غرب فاقد عقب نشینی است
حالیه متقاضی برابر تصمیم کمیسیون ماده صد نقشه ها را از نظر ایستایی به تایید مهندس 

ناظر (مهندس پویان اسرافیلیان سلطانی )رسانده و کلیه نقشه ها ممهور به مهر مهندس ناظر 
 . می باشد و تقاضاي بررسی را دارند

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 

تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه، محرز و مسلم است لیکن با توجه 
به تایید استحکام بنا به موجب نظریه شماره 13-الف-98 مورخ 98/9/27 کارشناس 

دادگستري، ضرورتی به قلع بنا ندارد. لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر تراکم، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 200,004,000(دویست میلیون و  چهار هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 95.24  1.75
 

1200000  , 1389
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/27 1/98/33406 بدوي میدان  
جهاد سیاه 

  اسطلخ

1-2-10455-35-1-0-0 28
73

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با قدمت حدود 9 سال بر روي عرصه  بمساحت 104/5 متر مربع (طبق سند 

مالکیت) و بدون مجوز احداث گردیده
که قبالv بابت ساختمان مسکونی یک طبقه بر روي پیلوت (همکف با زیربناي 86/48 متر 

مربع -طبقه اول با زیربناي 92/12 متر مربع) با زیربناي 178/6 متر مربع داراي رأي 
.کمیسیون تجدید نظر طبق صورتجلسه 4787 مورخ 1389/03/23 میباشند

: طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت نسبت به سوابق بصورت
اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 4/38 متر مربع-1

کاهش بنا در طبقه اول بمساحت 1/26 متر مربع-2
احداث طبقه دوم بمساحت 90/86 متر مربع (خارج از تراکم)-3

.توضیح اینکه فاقد راه پله به بام میباشد
.با توجه به تاریخ احداث بنا کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال موجود 86/94% -سطح اشغال مجاز 70
ضمناv جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم 
نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 مورخ 1398/04/31 فاقد 

.عقب نشینی میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)

28
73

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 260,000,000(دویست و  شصت میلیون )  ریال تائید و 
استوار میگردد.

جریمه 100  2
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/10 1/98/33420 تجدید 
نظر

 
گلسارخ192

  

1-1-10597-7-1-0-0 28
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 215,306,000(دویست و  پانزده میلیون و  سیصد و  

شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 82.81  2
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33420 تجدید 
نظر

 
گلسارخ192

  

1-1-10597-7-1-0-0 28
74

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی 434 مورخ 80/10/2  به 
صورت 4.5 طبقه با زیربناي کل  2437.4 مترمربع در 24 واحد مسکونی و داراي گواهی عدم 
خالف به شماره 22159 مورخ 82/06/18 می باشد. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی نسبت به پروانه به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 37.49 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.27 مترمربع به  -

.صورت سایه کنسول بال استفاده بوده که خالف محسوب نمی گردد
کاهش بنا ئر طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.44 مترمربع ( هر طبقه 0.36 مترمربع ) -

 احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 58.59 مترکربع -
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد -

*********************************************************
*****************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 139027 - 1397 مورخ 
1397/07/18 الزم به توضیح است به دلیل اینکه پروانه فوق با ضوابط قدیم بوده وبراي 24 

واحد مسکونی نیاز به 16 عدد پارکینگ می باشد و با توجه به تامین 12 عدد پارکینگ توسط 
مالک ، در نتیجه داراي 4 عدد کسري پارکینگ می باشد.  مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

852,163,200(هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  
دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 84.54  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33435 بدوي گلسار  خ  
192  ك 
نیلوفر 1

1-1-10127-106-1-0-0 28
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 258 مورخ 
91/06/23 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 495.40 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  
اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي فنداسیون و بتن ریزي ستونهاي همکف  داراي 

: سابقه گزارش تخلف و راي جریمه از کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.35مترمربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 5.85 مترمربع -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  42.72 مترمربع از  تراکم اعطایی  

استفاده نموده اند.(تبصره 7)
*********************************************************
*********************************************************

*******************
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و آجرچینی و سفتکاریست و با توجه به 

: نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل می باشد
% سطح اشغال مجاز 68.16 % --------------- مورد استفاده 78.45 -

 احداث سرویس بهداشتی جداساز در 2 متر حیاط خلوت بسطح 2.42 مترمربع -
 کاهش همزمانساز راه پله همکف و افزودن آن به بناي مفید بسطح 0.63 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 45.72 مترمربع ( هر طبقه 15.24 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح 23.16  -
. مترمربع (هر طبقه 7.72 مترمربع) عرض راه پله در هرطرف حداقل 1.10 متر می باشد
 توسعه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث سه باب انباري بسطح 15.03 مترمربع -

از بابت اضافه بنا در طبقات داراي راي جریمه و سرویس جداساز راي تخریب دارند که تا 
.کنون اجراي راي نشده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

28
75

در خصوص تبدیل بناي مسکونی به ورزشی راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر تعطیلی محل کسب 

ظرف 30 روز مستنداً  به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري عیناً تأیید می 
گردد. با توجه به مراتب فوق موضوع پنج واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد.

تعطیل محل 
تخلف

457  0
 

1800000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/11/28 1/98/33442 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 96

1-1-10042-90-1-0-0 28
76

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  مکان تعرفه شده بصورت ملک شاکی و متشاکی بشرح ذیل میباشد
ملک شاکی : مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  بصورت ششدانگ یک  -1

باب خانه قطعه دوم تفکیکی  به مساحت 225.25 متر مربع می باشد که داراي پروانه به 
شماره 627 مورخ 1366/07/21 و پایان کار به شماره 7859 مورخ 1369/12/19 است.و 

بالمانع شماره 1/33/351320 مورخ 1398/05/20 می باشد خالفی مشاهده نگردید به استناد 
خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/05/13 به سطح 0.39 متر مربع  از حد غرب در تعریض 

  خیابان اصلی گلسار قرار دارد
ملک متشاکی :مکان تعرفه شده برابر سند ارائه شده بصورت ششدانگ یک قطعه زمین   -2

به مساحت 592 متر مربع بوده که مشتمل بر یکباب خانه ویالیی دو اشکوبه می باشد که 
داراي گواهی اعیان 22201 مورخ 60/5/7 و بالمانع 1/33/132931 مورخ 91/2/24 و بالمانع 
شماره 1/33/321965 مورخ 1396/10/05 می باشد. براساس سند و وضع موجود حد جنوب 
به خیابان 11 متري بوده و فاقد عقب نشینی می باشد. که بعد از بالمانع اعیان خالفساز بدون 

مجوز در حیاط  احداث شده که از مشاهدات بیرونی و بدون بازدید و متراژ از داخل ملک 
بسطح حدود 80 متر مربع می باشد که هم اکنون بصورت ورزشی بدن سازي در حال بهره 

 برداري است
 موارد خلف ملک متشاکی بشرح ذیل است

الف ) تبدیل 457 متر مربع بناي مسکونی به ورزشی  با قدمت حدود یکسال
ب) احداث بناي جداساز در حیاط بسطح حدود  80 متر مربع با قدمت حدود یکسال

ج) به ازاي هر 100 متر مربع سالن ورزشی برابر ضوابط  نیاز به یک واحد پارکینگ می باشد 
 لذا تعداد پنج واحد کسري پارکینگ دارند

شاکی نسبت به تخلف وانجام شده و نصب باندهاي صوتی قوي و پرتاب وزنه ها و  نصب 
سانتریفوژ غیر استنادارد براي  بوفه و همچنین نصب کولر هاي متعدد در مجاورت دیوار 

.همجوار معترض و درخواست رسیدگی دارند مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

28
76

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون 
) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  2
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي  منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 3,533,520,600(سه میلیارد و  پانصد و  سی و 
 سه میلیون و  پانصد و  بیست هزار و  ششصد) ریال  تائید و استوار میگردد.شایان 

ذکر است در خصوص تخلف جدید اعالمی از سوي شهرداري مبنی بر احداث سایبان 
فلزي در محوطه بمساحت 29.88 متر مربع ، این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی 

باشد. 

جریمه 384.23  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 132مورخ 96/09/21 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و بازیربناي 1525.16 مترمربع میباشد، با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 37.41 مترمربع که از بابت 24.40 مترمربع داراي راي  -1
کمیسیون ماده صد و سوابق در واحد جلوگیري در تخلفات ساختمانی بوده براین اساس 

.داراي مابه التفاوت به سطح 13.01 مترمربع میباشد
اضافه بنا به صورت سایبان متصل به ساختمان جهت تامین پارکینگ ها به سطح 5.97  -2

مترمربع
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 74.58 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 241.08 مترمربع (هر طبقه 60.27 مترمربع) -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 11.16 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله به بام به سطح 8.55 مترمربع -6

افزایش واحدها از 10 به 11 واحد مسکونی که با توجه به متراژ واحد طبقه اول داراي دو  -7
.واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

افزایش ارتفاع پیلوت و طبقه اول به 4 متر
داراي کسري فضاي باز به سطح 43.98 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 110مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

همچنین برابر نقشه هاي ارائه شده داراي آسانسور اختصاصی در واحد مسکونی طبقه اول 
.میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.سطح اشغال مجاز 50 درصد، سطح اشغال موجود بدون احتساب سایبان 67 درصد میباشد

--------------------------
از بابت اضافه بنا داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و از بابت افزایش واحد 

.و کسري پارکینگ حکم اعاده به وضع سابق صادر گردیده است
مالک در ابتدا جهت تامین دو واحد پارکینگ اقدام به احداث سایبان فلزي در محوطه به 

سطح 29.88 مترمربع نموده که با اعالم عدم تکلیف در خصوص تخلف جدید از سوي 
.کمیسیون ماده صد نیاز به طرح موضوع در قالب پرونده جدید میباشد

پس از صدور راي کمیسیون تجدیدنظر و تایید راي بدوي مالک اقدام به تخریب درب و دیوار 
.و کاهش واحدهاي مسکونی طبقه اول از 3 به 2 واحد نمود و اجراي حکم گردید
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مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي عباس جفرودي  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و اول (هرطبقه) به مساحت 24.08 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم هر طبقه به مساحت 16.38مترمربع، 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 4.64 مترمربع و 
در طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 5.30 مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی 

بمساحت 6.92 مترمربع ،افزایش بناي انباري (بیش از پنج مترمربع) بمساحت 3.23 
مترمربع ،با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,343,966,400(یک میلیارد و 
 سیصد و  چهل و  سه میلیون و  نهصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 133.33  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/30 1/98/33451 بدوي جاده انزلی 
شهرك 
بهشتی 
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/279مورخ 97/09/17 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 543.37 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 24.08 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.68 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 24.08 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 49.14 مترمربع ( هر طبقه 16.38 مترمربع) -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 21.20  -5

مترمربع (هر طبقه 5.30 مترمربع)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 6.92 مترمربع -6

افزایش واحدها از 2 به 4 واحد مسکونی که تا این مرحله یک واحد کسري پارکینگ  -7
.دارد

به سطح 3.23 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -8
.در زیرشیروانی دارد

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 70 درصد و سطح اشغال موجود (همکف) 86.89 درصد میباشد 

..داراي کسري فضاي باز به سطح 45.31 مترمربع میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,938,924,800(دو میلیارد و  

نهصد و  سی و  هشت میلیون و  نهصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 291.56  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82مورخ 95/10/20 
به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 
 1029.70 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 

از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، ضمنا قبال در مرحله اجراي 
فنداسیون داراي سابقه اضافه بنا بسطح 15.82 مترمربع می باشد . حالیه  عملیات ساختمانی 
در حد اجراي اسکلت و در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.65 مترمربع که از این مقدار بسطح 6.83 مترمربع بصورت  -

. سایبان همگن جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  126.56مترمربع ( هر طبقه  31.64  -

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 106.11 مترمربع که از این مقدار بسطح 74.47 مترمربع عدم -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 8.75 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 6.04 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 5 بسطح 30.20 مترمربع

****************************************
پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و جریمه آن را پرداخت 

نموده اند . حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداریست . 
. تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

*********************************************************
*********************************************************

*****************
حال طی  بررسی مجدد  و برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت هاي 

: همزمانساز بشرح ذیل نسبت به سابقه پیشین می باشد
 کاهش بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.69مترمربع -(1

 افزایش بناي همزمانساز  در طبقات اول تا پنجم بسطح 2.30 مترمربع -(2
افزایش بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 12.19 مترمربع که از این مقدار  بسطح  -(3
3.63 مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی 

. دارد
با توجه به افزایش  مساحت واحد ها نیاز به تامین پارکینگ هاي دوبل می باشد که با  - ( 1
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 . توجه به جانمایی  تعداد  7 پارکینگ  ،  تعداد 3 باب کسري پارکینگ دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ،ضمن نقض راي بدوي و با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 178959 مورخ 98.10.3 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

2,807,676(دو میلیون و  هشتصد و  هفت هزار و  ششصد و  هفتاد و  شش) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 172.78  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/30 1/98/33471 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
رجایی 

کوچه 42 
فرعی سمت 

راست 
-انتهاي 

کوچه

1-2-10678-28-1-0-0 28
80

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده یک باب خانه فاقد سند بسطح 217 مترمربع و داراي اعیان یک و نیم 
اشکوبه بدون مجوز بسطح 171.39مترمربع و سرویس جداساز بسطح 1.39مترمربع با قدمت 

سال 1378 با مصالح آجري و در حد تراکم  می باشد . باستناد خط پروژه 317 - 
13-96/07/24 بسطح 43.75 مترمربع در تعریض کوچه هاي 8 متري حد شرق و جنوب  
قرار دارد  .حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي جهت اخذ سند را دارند . 

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 

شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,054,015,200(یک میلیارد و  پنجاه و  چهار میلیون و  پانزده 

هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد

جریمه 139.42  2.25
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/11/28 1/98/33472 تجدید 
نظر

علی اباد   
فرعی دوم

1-2-10189-6-1-0-0 28
81

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,741,824,000(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل و  یک میلیون و  
هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 172.8  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

درخصوص افزایش تعداد واحد، نظر به اینکه طبقه مازاد جریمه گردیده و صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، لذا 

موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر 
می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 403 مورخ 
1397/12/17به صورت سه طبقه روي پیلوت در3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 600.40 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار 56.94 درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله  73.67درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  31.90 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  35.80 مترمربع که جمعآ بسطح 107.40مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 172.80مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 0/04 مترمربع که -
جمعآ بسطح 0/12مترمربع
 عرض راه پله  2.65  متر-

 کاهش در زیرشیروانی بمقدار 6/09 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4واحد مسکونی-
..رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 952,694,400(نهصد و  پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  نود و  چهار 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 141.77  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/07 1/98/33475 بدوي خیابان  
شهید 
رجایی 

کوچه 52 
بن بست 

سوم 
-سمت 
راست

1-2-10463-5-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 182 مورخ 85/07/02 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 269.60 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.22 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 90.66 مترمربع (هر طبقه 30.22 مترمربع)-2

 احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح 20.89 مترمربع -5
.کسري پارکینگ ندارد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/10/11 نسبت به پروانه صادره فاقد عقب نشینی 

.میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 57.56 درصد و سطح اشغال موجود 83.36درصد میباشد 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
در خصوص تبدیل انباري ( قطعه 8 ) به مسکونی و الحاق آن به سوئیت، راي بدوي 

عینا تایید میگردد  ، و در خصوص دیوار گذاري بطول 1.80متر با توجه به صدور سند 
مالکیت و همچنین ارائه رضایت نامه ثبتی بشماره 16168 مورخ 1398.10.19 دفترخانه 

اسناد رسمی 272 رشت ، ضمن نقض راي بدوي ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و  
راي به ابقاء آن صادر می گردد.

ردتخلف 10.18  0
 

3300000  , 1388
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 1/98/33476 تجدید 
نظر

کوي  
احمدیان  

کوچه 
گوهري -بن 

بست زیبا

1-2-10151-8-1-1-0 28
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی در طبقه همکف (سوئیت)که به استناد پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی 

.می باشد
الزم به ذکر است که  انباري ( قطعه 8) به مساحت 8.38 متر مربع بوده (انباري قطعه 8 
مربوط به دستگاه آپارتمان قطعه 2 در طبقه اول است)که حالیه تخریب و به سوئیت در 

همکف(قطعه 1)الحاق شده است که از بابت آن سند  رضایت نامه غیر مالی طرفین در پرونده 
موجود است.پس از ارائه نقشه برداري وضعیت موجود  مساحت مجموع سوئیت قطعه1و 
انباري قطعه 8 که با هم تجمیع شده اند  1.54 متر مربع کمتر از مقدار سند ثبتی و نقشه 

تفکیکی بوده که مشخص نیست از زمان پایانکار یا پس از تخریب انباري قطعه 8 این کسري 
مساحت اتفاق افتاده است

همچنین قطعه زمینی به صورت مثلثی متصل به حد غربی ملک(درز انقطاع) و بسطح 
تقریبی 12.35 مترمربع موجود بوده که کف آن بتن گردیده است و از عرصه ملک مورد نظر 
به آن درب وجود دارد که البته در گزارش پایان کار ساختمان نیز (سال 1388) به موضوع 

.فوق اشاره شده است
ملک فوق طبق نقشه تفکیکی ثبتی  ارائه شده داراي یک درب سواره رو براي ورود به 

ساخنمان به عرض 2/5 متر است اما در نقشه ها و گزارش  پایان کار مقداري از حیاط مشاعی 
حد شمال به کوچه الحاق شده و با دیواري بطول 1/8 متر راه جداگانه اي براي سوئیت ایجاد 

.شده است
//کسري پارکینگ ندارد

از بابت موارد مذکور داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا میباشد. خالفی 
.مشاهده نگردید

حالیه با توجه به استعالم دفترخانه به منظورانتقال انباري قطعه پنجم بسطح 3/20 متر مربع 
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري و 
توسعه بنا تجاري در همکف   ضمن نقض راي بدوي با عنایت به محتویات پرونده و 

مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به 
تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 2,867,376,000(دو میلیارد و  هشتصد و  شصت و  هفت میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 231.24  4
 

3100000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1398/10/30 1/98/33478 تجدید 
نظر

گلسار -  
بلوار گیالن 
- نرسیده 
به خیابان 

155 

1-1-10159-17-1-0-0 28
84

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اسکلت  که داراي پروانه ساختمانی تجاري به 
شماره 1/97/407 مورخ 97/12/18 بصورت 6 باب مغازه و بالکن  و با مساحت کلی 177.06 

.مترمربع صادر شده است
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اجراي اسکلت  و سربندي  بصورت فلزي و  با پوشش  

 .صد در صد می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي توسعه بناي تجاري در همکف به 
.مساحت 67.92 مترمربع و توسعه بالکن تجاري به مساحت 163.32 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است که در زمان صدور پروانه باتوجه به نامه معاونت محترم حل و نقل و ترافیک 
شهرداري رشت به شماره ش ر -123135 - 1397 مورخ 1397/06/26 و طبق بررسی هاي  

بعمل آمده از شرایط پذیرش کسري پارکینگ بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت کسري 
پارکینگ با رعایت و اخذ هزینه هاي مربوط به آن از نظر این اداره بالمانع می باشد فلذا در 
زمان صدور پروانه ساختمانی داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده است  که عوارض 

.آن پرداخت شده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه و با توجه به پرداخت 6 واحد کسري پارکینگ در زمان  

.صدور پروانه   تا این مرحله داراي دو واحد کسري پارکینگ  تجاري می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

28
84

در خصوص اعتراض آقاي عیسی فکور  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 

اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  1,660,713,600(یک میلیارد و  ششصد و  شصت میلیون و  هفتصد 

و  سیزده هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 247.13  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 1/98/33481 تجدید 
نظر

رشت  خ  
  معلم

1-2-10318-201-1-0-0 28
85

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/347 مورخ 1397/12/27به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1014.07 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 36.17  مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 206.8 مترمربع ( هر طبقه 51.7 مترمربع ) -

.زیر شیروانی به سطح 16.15 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 4.16 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به افزایش درب پارکینگی و رعایت 5 متر پارك حاشیه اي زمان پروانه ، داراي 2 

.واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  60% ...................... مورد استفاده 76.75
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

28
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی بر خالف 
مدلول پروانه ساختمانی با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

3,306,441,600(سه میلیارد و  سیصد و  شش میلیون و  چهارصد و  چهل و  یک هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 328.02  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33499 بدوي پارك  
نیکمرام  

هاله

1-2-10080-17-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 1/96/261 مورخ 1396/12/28 و پس از آن داراي اصالح پروانه به شماره 329590 

مورخ 1397/10/02 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی با زیر بناي کل 1535.5 
مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اجراي اسکلت و سقف طبقه 

:دوم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 78.2 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 166.4 مترمربع ( هر طبقه 83.2 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.83 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 5.66 متر مربع ( هر طبقه 2.83 
متر مربع )

داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1397/12/25 مبنی بر جریمه نقدي بوده و 
.اجراي حکم نموده است

*******************************************
حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي  

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.42 مترمربع ( هر طبقه 0.21 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقات سوم تا پنجم جمعاً به سطح 250.23 مترمربع ( هر طبقه 83.41  -

مترمربع )
تبدیل قسمتی از تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 32.10  -

مترمربع ( هر طبقه 6.42 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول و -

دوم هرکدام به سطح 0.47 مترمربع و در طبقات سوم تا پنجم هرکدام به سطح 3.30 متر 
مربع ( جمع طبقات به سطح 10.84 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد
توسعه زیر شیروانی به میزان 5.99 مترمربع -

با توجه به احداث 10 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 27.76  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز  رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  50% ...................... سطح اشغال مورد استفاده 81.12

28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
(تخریب) کلیه تخلفات به مساحت 1/5 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 9,300,000(نه میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 1.5  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/29 1/98/33500 تجدید 
نظر

پل بوسار -  
خ نواب بن 
بست آرش  
ساختمان 

نیلوفر

1-1-10308-27-1-8-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی در طبقه اول بدون مجوز اقدام به نصب کف پوش -کناف سقف-تعویض کابینت 

همچنین تراس به سطح حدود 1.5 مترمربع را تبدیل به اشپزخانه نموداند جهت میزان دقیق 
عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد

باستناد خط پروژه شماره 11 ***************************************
 مورخ 1397/12/25 به مساحت 3.42 متر مربع از عرصه و اعیان در تعریض کوچه 6 متري 

قرار دارد حالیه درخواست استعالم دفترخانه را دارند
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض   وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد 

اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 

32.18 متر مربع بمبلغ 3,026,360(سه میلیون و  بیست و  شش هزار و  سیصد و  
شصت) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 32.18  0.1
 

1020000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/30 1/98/33501 تجدید 
نظر

کوي عرفان 
کوچه 

 ترسولی

1-1-10404-95-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت 902.60مترمربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به دیوارکشی و 
تقسیم عرصه به سه قطعه و احداث اعیان در آن نموده است.برابر نقشه برداري ارائه شده 

.مساحت وضع موجود 900.06 مترمربع میباشد
:اعیان احداثی در هر قطعه به شرح ذیل میباشد

قطعه اول؛ داراي عرصه محصور به سطح 575.26 مترمربع مشتمل بر یک باب خانه ویالیی 
قدیمی به سطح 120مترمربع که مالک بدون مجوز اقدام به توسعه آن به سطح 24.18 

مترمربع و احداث انباري و سرویس بهداشتی متصل به آن به سطح تقریبی 8 مترمربع نموده 
است از بابت اعیان قدیمی داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و پرونده 

.مختومه میباشد.اضافه بناي جدید در حد تراکم و با قدمت سال 97 میباشد
قطعه دوم؛ داراي عرصه محصور به سطح 205.95 مترمربع مشتمل بر یک دستگاه ساختمان 

دو طبقه (یک طبقه روي همکف) با زیربناي 247.61 مترمربع در دو واحد مسکونی که به 
صورت جداگانه با ارائه فروشنامه عادي بدون اشاره به سایر اعیان موجود در عرصه کلی، 

پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال و از بابت آن داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از 
.تخلفات ساختمانی میباشد

قطعه سوم؛ داراي عرصه محصور به سطح 118.85 مترمربع مشتمل بر یک دستگاه ساختمان 
دو طبقه (یک طبقه روي همکف) با زیربناي 165.14 مترمربع در دو واحد مسکونی که به 
صورت جداگانه با ارائه فروشنامه عادي بدون اشاره به سایر اعیان موجود در عرصه کلی، 

پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال و از بابت آن داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از 
.تخلفات ساختمانی میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
با توجه به عدم تطابق وضع موجود با حدود ثبتی به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 
98/02/23 به سطح 26.29 نسبت به وضع موجود یا به سطح 34.42 مترمربع نسبت به 

.حدود ثبتی در تعریض معابر 8 و 12 متري و اصالح پخ دو گذر واقع گردیده است
درصورت رعایت عقب نشینی کمتر از حد نصاب  R112 عرصه قطعات 2 و 3 با توجه به کاربري

و  G213 تفکیک میباشد.همچنین به سطح 87.76 مترمربع از عرصه قطعه اول در کاربري
.واقع گردیده است R112 مابقی در کاربري

مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه مبنی بر تفکیک پالك موصوف 
.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,639,713,600(یک میلیارد و  

ششصد و  سی و  نه میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 162.67  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 1/98/33535 بدوي جاده 
پستک 
روبروي 
معین  
چهارم

1-1-10124-994-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  32 مورخ 
98/03/12به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  با زیربناي کل1279.69

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله ستون و سقف طبقه سوم  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و 

:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 65.08 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده 78.54درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 43.04 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  36.56مترمربع که جمعآ بسطح  73.12 مترمربع-
 افزایش بنا درطبقه 3 بسطح 40مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف بسطح  0.12 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  2.13 مترمربع که -

جمعآ بسطح   6.39 مترمربع
 عرض راه پله  2.90متر-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
با توجه به  وضع موجود رعایت پارکینگ میگردد و  پس از اتمام عملیات و مشخص شدن -

..تعداد واحدها  وزیربناي طبقات  بررسی پارکینگ ها متعاقبآ اعالم خواهد شد
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدورعدم خالفی  را دارند
داراي شکایتی در حد جنوبی ملک متقاضی درسیستم داشته که مالک نسبت به حذف 

کنسول در طبقات سوم در اجرا ودر نقشه ها در طبقات 4 و 5  اقدام نموده و عرض حیاط 
..خلوت قسمتی دومتر و درحد غربی و در حد شرقی به سه متر اصلح گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 3.84 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به 

مساحت 7.68 مترمربع، اضافه بناي طبقات دوم و سوم هر یک به مساحت 3.84 
مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 5.72 مترمربع، که حکایت از صحت موضوع 

تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 251,193,600

(دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 24.92  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/33540 بدوي حسین اباد  
منفرد 
 دوست

1-2-10273-11-1-0-0 28
90

 در خصوص توسعه تجاري به مساحت 5.15 مترمربع، توسعه بالکن تجاري به مساحت 
8.73 مترمربع، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 186,547,200
(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.88  4
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/472 مورخ 1397/12/27به صورت 2 طبقه در 2 واحد 

مسکونی برروي 4 باب مغازه داراي بالکن  با زیر بناي کل 678.66 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.84 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 5.15 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.68 مترمربع -
توسعه بالکن تجاري به سطح 8.73 مترمربع -

تبدیل 2 باب انباري و راهرو در طبقه اول به یک واحد مسکونی به سطح 63.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 7.68 مترمربع ( هر طبقه 3.84 مترمربع ) -

 توسعه زیرشیروانی به میزان 5.72 متر مربع-
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 1.75 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است
.افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ مسکونی گردیده است -

داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت 2 واحد کسري  -
.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه 75% ...................... مورد استفاده 75.06

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

28
90
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10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محرز و مسلم است و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به موجب نظریه 

شماره 98111 مورخ 98/10/22 کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري ملک در کاربري 
مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  3,179,700(سه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه 

هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 141.32  0.1
 

225000  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/08 1/98/33542 بدوي خیابان معلم 
پشت 

استانداري

1-2-10690-39-1-0-0 28
91

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی دوبلکس برابر سند و نقشه برداري ارائه 
شده به سطح عرصه 149.30 مترمربع می باشد.  از بابت احداث اعیان مسکونی  برابر نقشه 

هاي معماري ارائه شده همکف به سطح 98.82 مترمربع ( در حد تراکم  ) و نیم طبقه به 
سطح 42.5 مترمربع ( در حد تراکم ) مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان بتنی و قدمت 

آن با توجه به فیش برق 1376 می باشد. برابر خط پروژه اصالحی شماره 13 مورخ 
1397/06/14 به سطح حدود 0.7 مترمربع از عرصه در تعریض بن بست 6 متري حد شمال 
می باشد. سطح اشغال مجاز 70%  و مورد استفاده 66.5% می باشد. درخواست پرداخت 

.خالفی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 

احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 194276 مورخ 98.10.23 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

51,497,200(پنجاه و  یک میلیون و  چهارصد و  نود و  هفت هزار و  دویست) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 166.12  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/06 1/98/33545 بدوي بلوار  
ولیعصر 
عرفان 1 
نسترن

1-1-10387-25-1-0-0 28
92

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث بناي بدون مجوز با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
244,729,500(دویست و  چهل و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 52.63  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/06 1/98/33545 بدوي بلوار  
ولیعصر 
عرفان 1 
نسترن

1-1-10387-25-1-0-0 28
92

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 167.80 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

218.75 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه ارائه 
:شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 100.5 مترمربع ( 90.61  در حد تراکم و 9.89 خارج تراکم ) -
احداث بنا در طبقه اول به سطح  118.25 مترمربع ( 75.51 در حد تراکم و 42.74  خارج  -

تراکم )
.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد

.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1392 می باشد
برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/04/29 به سطح 16.78 مترمربع از حد غرب در تعریض 

.معبر 6 متري بوده براي حد جنوب معبري تعریف نشده است
****************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 125311 مورخ 1398/07/14 در خصوص 
وضعیت عرض حیاط خلوت و بحث اشرافیت ، الزم به توضیح است رعایت 2 متر عرض حیاط 

خلوت ( پنجره تا دیوار احداثی ) گردیده است.. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 320.28  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1398/11/08 1/98/33547 رسیدگ
ي 

 مجدد

پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام-وح
دت  

احمدیان

1-2-10097-17-1-0-0 28
93

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، درخصوص تخلف مالک در تبدیل 
پیلوت به مغازه و افزایش یک باب به دوباب، به لحاظ عدم ضرورت قلع و به موجب 

نظریه شماره 97/110 مورخ 97/4/14 که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
1.493.600.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 298,720,000(دویست و  نود و  هشت میلیون و  هفتصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.67  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1398/11/08 1/98/33547 رسیدگ
ي 

 مجدد

پارك 
نیکمرام 
پارك 

نیکمرام-وح
دت  

احمدیان

1-2-10097-17-1-0-0 28
93

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري چهار قطعه 
پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون 

) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده درخصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول 
پروانه، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 97,977,600(نود و  هفت میلیون و  نهصد 
و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.44  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی ،  با توجه به راي کمسیون ماده 5 
مورخ 92/05/06 داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 479  مورخ 92/12/28 به صورت 

4 طبقه روي یک باب مغازه بسطح 25 مترمربع  شامل 4  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 
905.35 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 
از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد  و با گزارش 
ذیل به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده و برابر راي کمیسیون محکوم به پرداخت جریمه 

: گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 39.83 مترمربع که از این مقدار بسطح 13.95مترمربع  -

احداث سایبان بتنی متصل به اعیان و بسطح 25.76 مترمربع احداث بارانداز جداساز فلزي 
.جهت تامین دو باب پارکینگ و بسطح 0.12 مترمربع اضافه بناي پیلوت  می باشد

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 18.67 مترمربع و افزایش  -
 تعداد مغازه از یک به دو باب

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  0.48 مترمربع ( هر طبقه  0.12مترمربع ) -
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 4.89 مترمربع و احداث دو باب انباري در این تراز-

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.49 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 14.44مترمربع (جهت اخذ عوارض درآمدي)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 4 به 8 واحد که مشمول 80.07 مترمربع در هر طبقه  -
 و در مجموع 4 طبقه 320.28 مترمربع مابه التفاوت افزایش واحد می گردد

در هنگام صدور پروانه به سطح  44.56 مترمربع از  تراکم اعطایی استفاده نموده  - 
اند.(تبصره 7)با توجه به اینکه اضافه بنا کمتر از 5 درصد کل زیربنا می باشد حذف می گردد

 .
دو باب کسري پارکینگ تجاري دارند -یک باب کسري پارکینگ تزاحمی (فقط درآمدي ) -
الزم به ذکر است با توجه به تامین 2 پارکینگ در زیر بارانداز  در صورت ابقاي بارانداز ها  -

رعایت 8 باب پارکینگ می گردد و در غیر اینصورت 2 باب کسري پارکینگ مسکونی خواهد 
. داشت

طی بررسی مجدد پرونده ،  با توجه به اینکه اضافه بناي ایشان کمتر از 5 درصد کل زیربناي 
پروانه می باشد ، طبق نظر کارگروه منطقه ، مشمول تبصره 7 نمی گردد و کاهش سطح راه 
پله و افزودن آن به بناي مفید ( بسطح 14.44 مترمربع ) صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي 

. می باشد که بدینوسیله اصالح گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي غالم حسین فروحی 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 36.62  مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 32,958,000(سی و  دو میلیون و  

نهصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد، همچنین در اجراي 
تبصره هفت ماده مذکور کارشناس فنی ( شاغل در شهرداري) به هیات تخلفات اداري 

طبق مقررات قانونی معرفی گردد

جریمه 36.62  4
 

225000  , 1376 1398/10/29 بالکن در حد مجاز 1/98/33548 بدوي بهشتی 24  
متري 

بوستان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 462 مورخ 1375/12/22  بصورت2
طبقه روي پیلوت  در چهار واحد مسکونی  و4باب مغازه بازیربناي535.50مترمربع 

صادروتاکنون تمدید نشده و فاقد اعتبار می باشد  عملیات ساختمانی باتمام رسیده 
وباقدمت حدودآسال 76می باشد.که قبآل بابت  افزایش بنادرهمکف بسطح8.53مترمربع 

ودرطبقات1و2 بسطح9.06مترمربع وافزایش درکنسول به شارع عام بسطح26.14مترمربع که 
مازاد برتراکم وخارج ازطول60% بوده وافزایش درمغازه شماره 1 بسطح3.23 مترمربع 

ودرمغازه شماره 4بسطح1.39مترمربع که درزیرراه پله و تبدل قسمتی از پیلوت به یکباب 
مغازه بسطح 10.29مترمربع (مغازه شماره 5)نموده واحداث بارانداز درمحوطه حیاط بسطح 

60.80مترمربع ونیزاحداث  2باب انباري بسطح5.37مترمربع در ضلع شمال غربی  و 3 واحد 
کسري پارکینگ که 2واحد تجاري و1واحد کسري پارکینگ مسکونی وادامه راه پله به بام 

بسطح9مترمربع  داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 96-4910 مورخ  1396/03/31
مبنی بر جریمه و تخریب  می باشد که در راي صادره از بابت تبدیل پیلوت به مغازه (مغازه 

شماره 5 طبق نقشه برداري بسطح 10.29 متر مربع  ) واحداث بارانداز در حیاط بسطح 60.80
 متر مربع و دو باب انباري بسطح 5.37 متر مربع  در ضلع شمال غربی حیاط به تخریب بنا 
محکوم  و بابت سایر تخلفات به جریمه محکوم گردیده است که طی بازدید مجدد   انباري 

درحیاط تخریب شده و سازه فلزي سایبان پارکینگ و پوشش سقف آن جمع اوري و تخریب 
شد همچنین دیوار حدشمال مغازه تخریب شد ولی ورودي مغازه با تیغه مسدود نشده و 
 کرکره معازه جمع اوري نشده است تاکنو ن گواهی عدم خالف و پایانکار دریافت ننمودند
الزم به توضییح است ملک فوق بصورت دو طبقه روي پنج باب مغازه   داراي بالکن  ****
بشرح فوق با مجموع زیربناي 691.02 متر مربع به کمیسیون ارسال شده که بابت چهار باب 
مغازه داراي بالکن و توسعه بناي طبقات و کسري سه واحد پارکینگ داراي راي جریمه بوده 
که در راي صادره اشاره اي به بالکن نشده است که با توجه به تخریب انجام شده در جدول 
کاربریها زیربناي بارانداز و انباري در حیاط  و مغازه پنجم حذف شده است حالیه با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده با احتساب سایه کنسول در همکف جزء زیربنا نسبت به راي 
 کمیسیون صادره داراي مغایرت زیربنائی  و اضافه بناي همزمان ساز بشرح ذیل می باشد

 اضافه بناي همزمان ساز بصورت سایه کنسول در همکف بسطح 3.99 متر مربع -1
 اضافه بناي همزمان ساز تجاري در همکف بسطح 0.39 متر مربع -2

 کاهش بنا بصورت حذف راه پله به بام بسطح 9 متر مربع -3
جهت ملک فوق برابر ضوابط زمان صدور پروانه تعداد چهار واحد پارکینگ (دو واحد   -4

پارکینگ مسکو نی و دو واحد پارکینگ تجاري ) مورد نیاز می باشد که با توجه به تغییرات 
انجام شده در ساختمان و اجراي راي تخریب کمیسیون ماده صد تعداد دو واحد پارکینگ 
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تامین شده و برابر گزارش کارشناسی قبلی و راي کمیسیون بابت سه واحد کسري  پارکینگ 
دو واحدکسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ  مسکونی  داراي راي جریمه 

می باشد که با توجه به تغییرات انجام شده و پرداخت دو واحد کسري پارکینگ تجاري 
  تعداد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی مازاد پرداخت شده است

  درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
============

======
گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و داراي راي بدوي و تجدیدنظر 
بشماره هاي 1/92/4228 موذخ92/11/10 و 1/92/5440 مورخ92/12/20 دریافت داشته است 
و درخصوص تخریب بناي مازاد بارانداز وانباري ها درمحوطه و مغازه پنجم به کوچه و انبار 

..تجاري درپیلوت  مالک نسبت به تخریب واعاده به وضع سابق اقدام نمودند
الزم بذکراست ملک مذکور براي مغازه هاي یاد شده 4باب مغازه داراي بالکن بسطح 36/62 

درزمان ارسال به کمیسیون ماده صد ورود  (( 101 )) مترمربع بوده که در کاربري ها با کد
اطالعات گردیده لیکن در متن گزارش اشتباها قید نشده است که با توجه به قدمت بالکن 
هاي مذکور نیاز به ارجاع به کمیسیون  جهت بررسی مجدد و دریافت راي کمیسیون ماده 

صد براي بالکن مغازه وموارد افزایش بنا همزمان ساز فوق الذکر میباشد..ضمنا در نقشه هاي 
..ارسال به کمیسیون ماده صد نیز بالکن ها ترسیم شده بود

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در(تبدیل یک باب به 

دوباب مغازه)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 
تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 

ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 188276 مورخ 
98/10/14 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3،931،800،000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 

موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 786,360,000

(هفتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 173.15  0
 

1440000  , 1391
 , 1398

توسعه بناي تجاري 1398/12/03 1/98/33549 بدوي ( رشتیان) 
- بلوار 

رجائی نبش  
بن بست  

 هشتم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه 

پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,248,000(سیزده میلیون و  دویست و  
چهل و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 4.6  2
 

1440000  , 1391 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/12/03 1/98/33549 بدوي ( رشتیان) 
- بلوار 

رجائی نبش  
بن بست  ه

1-2-10386-40-1-2-0 28
95

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه در همکف بسطح 82.03
..مترمربع که بانضمام بالکن بسطح 65.22 مترمربع قطعه اول تفکیکی میباشد

که داراي پروانه و پایان کار ساختمانی  داشته که درهنگام صدور پایانکار زیربناي دوباب 
..مغازه بسطح 81.15 مترمربع و بالکن بسطح 60.62 مترمربع  میباشد

حالیه مالک نسبت به تبدیل یکباب مغازه مذکور بدو باب مغازه بمساحت هاي قطعه سه 
فرضی بسطح 28.90مترمربع با بالکن بسطح 24.50 مترمربع  و قطعه چهارفرضی بسطح 

..53.14 مترمربع و بالکن بسطح 40.72 مترمربع نموده است
که نسبت به پایانکار ساختمانی داراي مابه التفاوت زیربناي همزمانساز درهمکف تجاري 

بسطح 0/89 مترمربع و در بالکن تجاري بسطح 4.60 مترمربع براي قطعه مذکور 
میباشد..زیربناي مذکور در هنگام پایانکار و گزارش تخلفات قبل صدور ودر نقشه برداري 

..پرونده فنی موجود بوده است
که براساس ضوابط جاري مورد نیاز پارکینگ براي دوباب مغازه با توجه به مساحت موجود 

داراي سه واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که براساس سوابق پرداخت کسري پارکینگ حالیه 
..یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد

((الزم بذکراست داراي سوابق 4واحد کسري پارکینگ بوده حالیه برابر زیربناي نقشهبرداري 
براي کل تجاري 4باب مغازه بمقدار 6واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که با توجه به قطعه مورد 

نظر گزارش فوق نسبت به تعداد وزیربنا محاسبه شده است.))
حالیه مالک درخواست پرداخت تخلفات مربوطه را دارند..مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

/..تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 147.3 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 181509 مورخ 98.10.7و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
1,620,300(یک میلیون و  ششصد و  بیست هزار و  سیصد) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 147.3  0.1
 

110000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/30 1/98/33552 بدوي پستک 
انتهاي 
کوچه 

میرزاده

1-1-10553-18-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 215 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه دوبلکس با قدمت حدود 28 سال (تاریخ نصب 

کنتور برق 1370) که بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده و
طبق پالن معماري ارائه شده با زیربناي 147/30 متر مربع (مساحت همکف 114 متر مربع و 
مساحت نیم طبقه 33/30 متر مربع) که جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به 
ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه 

ارسالی بشماره 11 مورخ 1398/04/18 بمساحت حدوداv 4/55 متر مربع در تعریض معبر 8 
.متري حد جنوب قرار دارد

.کل زیربنا داخل تراکم و کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست بررسی و گزارش دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي علی کیوانی مقدم  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 25.93مترمربع،احداث یک طبقه مازاد بمساحت 138.58 مترمربع ، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 1.45 مترمربع و در 

طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 1.82 مترمربع ،تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 
ساختمانی بمساحت 81.80 مترمربع و همچنین بناي مازاد بر تراکم (برگشت تشویقی 

آسانسور) بمساحت 9.50 مترمربع ، و  تایید استحکام بنا برابر نظریه کارشناس رسمی 
بشماره 191348 مورخ 1398.10.18،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 

که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

3,170,966,400(سه میلیارد و  یکصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  شصت و  شش هزار 
و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 314.58  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/29 1/98/33555 بدوي گلسار -  
انتهاي خ 
104  ك 
  نیلوفر

1-1-10374-38-1-0-0 28
97

در خصوص  احداث سایبان بدون مجوز به مساحت 2.40 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,464,000(یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 2.4  0.5
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  382 مورخ  92/12/8 با زیر بناي کل  794.01 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد 
مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 25.93 مترمربع که از بابت آن داراي راي   -1
تجدید نظر مجدد مورخ 96/8/8 مبنی بر جریمه نقدي می باشد. سطح اشغال مجاز پروانه 60

. درصد بوده که مورد استفاده 74 درصد می باشد
احداث سایبان متصل به ساختمان بسطح 2.4 متر مربع جهت تامین پارکینگ -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 77.79 مترمربع ( هر  -3
طبقه 25.93 متر مربع)

 احداث یک طبقه مازاد بسطح 138.58 متر مربع در طبقه چهارم -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 1.45 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.46 

متر مربع ( هر طبقه 1.82 متر مربع )
.که حداقل عرض باقیمانده راه پله 1.1 متر می باشد

برگشت 5 درصد تشویق آسانسور با توجه به احداث یک طبقه مازاد بسطح 9.5 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 1.45 متر مربع در همکف و بسطح 80.35 متر مربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
رعایت پارکینگ گردیده اما با توجه به افزایش تعداد درب سواره رو داراي یک واحد   -8

.کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

.ضمناً مساحت راه پله به بام بسطح 10.06 متر مربع کاهش یافته است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 

دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق در خصوص طبقه 
مازاد بمساحت 166.15 مترمربع با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا 

راي بدوي بمبلغ 1,674,792,000(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  
هفتصد و  نود و  دو هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 166.15  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1398/11/06 1/98/33558 تجدید 
نظر

جاده کویخ  
بیست 

متري گاز - 
زمینهاي 

 استانداري

1-1-10449-7-1-0-0 28
98

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

806,400(هشتصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 12.  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه 
راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  120,960,000(یکصد و  بیست میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 24  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 91 مورخ 1396/07/24 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد مسکونی 

به همراه یک باب مغازه با زیر بناي کل 759.43 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.04 مترمربع -

 توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 0.12 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.32 مترمربع-

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 2.34 مترمربع ( هر طبقه 1.17 مترمربع ) -
حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و  -

آسانسور به سطح 166.15 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 45.75 مترمربع به صورت 
واحد منضم به طبقه اول و به سطح 7 مترمربع به صورت تراس مسقف و مابقی به سطح 

113.4 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 8.27 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.03 متر مربع ( هر طبقه 1.01 
متر مربع )

رعایت 2 پارکینگ  براي یک واحد مسکونی گردیده است. ( در زمان صدور پروانه 1 واحد 
کسري پارکینگ تجاري پرداخت گردیده است )

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

28
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري، مبنی بر افزایش سطح تجاري 
در همکف به مساحت 54.18 مترمربع، توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه اول به 

مساحت 13.29 مترمربع، تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در نیم طبقه اول به مساحت 
36.79 مترمربع، ضرورتی بر قلع احراز نگردید و به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق 

مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 
کارشناسی به شماره ش ر-178935-98/10/03  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 

مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 4،749،000،000  ریال، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

949,800,000(نهصد و  چهل و  نه میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 104.26  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/11/13 1/98/33559 بدوي بلوار  
شهداي 
گمنام - 

بطرف فلکه 
جهاد جنب 
سفره خانه 

 قارون

1-2-10670-38-1-0-0 28
99

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 504,000,000(پانصد و  

چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده  برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه درهمکف بسطح20.31 مترمربع 
و داراي بالکن مجاز بسطح 6.54 مترمربع از ساختمان چهار طبقه روي همکف در4واحد 

...مسکونی ویک باب مغازه که داراي پروانه وپایانکار ساختمانی میباشد
حالیه مالک پس از پایانکار اقدام به افزایش سطح تجاري درهمکف  و بالکن تجاري نسبت به 

:زیربناي پایانکار صادره  تجاري بسطح 19.90 مترمربع بشرح ذیل نموده است
افزایش سطح تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت پارکینگ به تجاري بسطح 54.18 -1

 مترمربع
 توسعه بالکن تجاري درنیم طبقه اول بسطح 13.29مترمربع-2

 تبدیل مسکونی به بالکن تجاري نیم طبقه اول بسطح 36.79 مترمربع-3
با توجه به تغییرات در وضع موجود راه پله و کم کردن عرض راه پله در پارگرد دوم  یک -4
واحد کسري پارکینگ مسکونی درهمکف تامین گردیده است.که نیاز به تائید مهندس ناظر 

 ..از نظر سازه اي میباشد
..داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد-5

..فعالیت شغلی فروشگاه نصب آسانسور و متعلقات و داراي تابلو 1 * 8.20 متر میباشد
.مراتب جهت ارسال به کمیسیون ماده صد و صدوردستور مقتضی تقدیم میگردد

=============
==== 

برابر استعالم مجدد دبیرخانه کمیسیون ماده صد درخصوص نسبت به جداسازي راه پله 
تجاري از مسکونی و اخذ رضایت محضري از مالکین راداشته که الزم بذکراست برابر مدارك 
و سند هاي ارائه شده توسط مالک ساختمان مذکور 4طبقه روي مغازه در 4 واحد مسکونی و 
یکباب مغازه بوده که تاکنون واحد هاي مسکونی به غیر واگذار نگردیده است و درخصوص 

..راه ورودي واحدهاي مسکونی از راه پله و آسانسور مجزا مورد استفاده میگردد
...مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

28
99

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/15 1/98/33560 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور  کوچه 
عارف رضا 
پور داخل 
 بن بست

1-2-10693-22-1-0-0 290
0
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 96,774,750(نود و  شش میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 70.8  3
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/15 1/98/33560 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور  کوچه 
عارف رضا 
پور داخل 
 بن بست

1-2-10693-22-1-0-0 290
0

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر - 

188455مورخ 98.10.15 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 87.27 متر مربع بمبلغ 

2,650,826(دو میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار و  هشتصد و  بیست و  شش) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 87.27  0.1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق گزارش بصورت
یکباب خانه 2 اشکوبه در 2 واحد مسکونی فاقد سند داراي فروشنامه عادي برابر نقشه ارائه  

شده بسطح عرصه 83.48 مترمربع و داراي  اعیان در 2 طبقه (همکف و اول) بسطح کل 
158.07 مترمربع بصورت بتنی و با قدمت سال 1382و 1384 می باشد . 2 واحد کسري 

پارکینگ دارد درب ملک به شارع باز می شود . برابر خط پروژه 13-97/11/03 فاقد عقب 
 نشینی می باشد

بسطح  87.27 مترمربع در حد تراکم و بسطح  70.80 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد و دو 
.واحد کسري پارکینگ دارد

ضمنا بازشو ها در حد غرب با توجه به عدم رعایت حیاط خلوت حداقل فاصله مناسب با 
. پالك مجاور را ندارند

.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون و گزارش مجدد بحضور تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي خارج تراکم، به مبلغ  23,073,000(بیست و  سه میلیون و  هفتاد و  سه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.2  1.5
 

1800000  , 1371
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 1/98/33562 بدوي علی اباد   
شهید 
طاعتی

1-2-10493-34-1-0-0 290
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل محرز و مسلم است و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به موجب 

نظریه شماره ع/6/537 مورخ 98/10/7 کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري ملک 
در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  0.1 برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  854,160(هشتصد و  پنجاه و  چهار هزار و  

یکصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 106.77  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 1/98/33562 بدوي علی اباد   
شهید 
طاعتی

1-2-10493-34-1-0-0 290
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت عرصه 156 مترمربع میباشد که از بابت اعیان با قدمت سال 71 بالمانعی 

ارائه نگردید.مالک بدون مجوز اقدام به تعمیرات جزئی از قبیل سنگ کاري، نقاشی، 
سرامیک و ... و همچنین توسعه بنا در حیاط به سطح 6.05 مترمربع با قدمت سال 97 نموده 

.است
الزم به ذکر است شیب بام (با قدمت سال احداث) از حد شرق به سمت همسایه میباشد.در 

***خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/04/30 به سطح 22.54 مترمربع در تعریض معبر 

.10 متري واقع گردیده است
با توجه به ابعاد پارکینگ مورد تایید نمیباشد واز آنجائیکه سال وقوع تخلف 71 بوده لذا 

.فاقد کسري پارکینگ میباشد
.به سطح 106.77 مترمربع در حد تراکم پایه و 62.20 مترمربع خارج تراکم میباشد

سطح اشغال مجاز عرصه مطابق طرح تفصیلی 70 درصد و سطح اشغال موجود 85.54 درصد 
.میباشد

مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه برداري به صورت حدودي میباشد.مراتب 
باتوجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي رضا والی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح به افزایش بنا در همکف و طبقات ( هریک ) به مساحت 

52.63 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 
0.28 مترمربع و در طبقات  هر یک به مساحت 1.11 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,798,692,000(یک میلیارد و  هفتصد و  نود و  هشت میلیون 
و  ششصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 214.13  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/11/27 1/98/33564 بدوي چمارسرا  
طالقانی  

پروین

1-2-10386-33-1-0-0 290
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/508 مورخ 97/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

710/5 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي 
.میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 210/52 متر مربع (هر طبقه 52/63 متر -1

 مربع)
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 14/12 متر مربع-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/28 متر مربع و -3
طبقات بمساحت 3/33 متر مربع (هر طبقه 1/11 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 65% -سطح اشغال موجود 86/39

حد نصاب فضاي سبز رعایت گردیده و بمساحت 50/56 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز 
.دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري  *********
میباشد.(بروزرسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بناي بدون مجوز بااعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 11,640,000(یازده میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.و در خصوص سرویس بهداشتی که بمیزان 

1.53 مترمربع در تعریض واقع گردیده حکم به تخریب صادرمیگردد ، لذا نظر به 
قدمت بنا ، اجراي حکم قلع منوط به نوسازي و یا زمان اجراي پروژه  از سوي 

شهرداري میباشد

جریمه 59.73  2.5
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33570 تجدید 
نظر

قلی پور 
کوچه 
 جوادي

1-1-10522-9-1-0-0 290
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 4,000,000(چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

80000  , 1371 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابر خط عادي (نسقی) بصورت یکبابخانه  بمساحت 70 مترمربع که داراي 
اعیان و سرویس بهداشتی مجزي فاقد مجوز بمساحت 59.73 مترمربع (که با توجه به مقدار 
عرصه که کمتر از حد نصاب مجاز) کل زیربنا خارج تراکم وبا مصالح بلوکی و با قدمت سال 

..71 (برابر فیش برق) و داراي  یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد
ضمنآ  باستناد خط پروژه 13مورخ 98/10/19 حد شرقی به کوچه 8متري متصل وبمقدار 

3.45 مترمربع داراي عقب نشینی از عرصه واعیان که (اعیان از سرویس بهداشتی بمقدار 
...1.53 مترمربع )میباشد

.حالیه مالک درخواست موقعیت مکانی رادارند
الزم بذکراست ملک مذکور داراي برگه اخطار از دبیرخانه کمیسیون ماده صد بشماره 29720

 .. مورخ 98/07/14میباشد
 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص احداث سرویس بهداشتی 
در محوطه حیاط مشاعی، نظر به عدم ضرورت قلع و باتوجه به اخذ رضایت نامه از 

مالکین مشاع ساختمان، مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,457,600(دو میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 2.56  1
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 1/98/33574 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
خ 179 20
 متري گاز

1-1-10437-29-1-0-0 290
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و با توجه به اخذ رضایت نامه از مالکین مشاع ضمن نقض 
دادنامه بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه 

بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
59,068,800(پنجاه و  نه میلیون و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.58  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 1/98/33574 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
خ 179 20
 متري گاز

1-1-10437-29-1-0-0 290
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 326 مورخ 
87/05/24و پایانکار ساختمانی بشماره 87731مورخ 88/11/28 بصورت سه طبقه روي 

..پیلوت درسه واحد مسکونی  با زیر بناي کل 531.75 مترمربع میباشد
حالیه ساکنین ساختمان پس از پایانکار ساختمانی اقدام به احداث آسانسور در محوطه 

حیاط متصل به ساختمان خارج طول60% و افزایش بنا درهمکف وطبقات بشرح ذیل نموده 
:.اند

افزایش بنا درهمکف بصورت احداث آسانسور بسطح 4.12 مترمربع-1
افزایش بنا بصورت احداث سرویس بهداشتی درمحوطه حیاط بسطح 2.56مترمربع-2

افزایش بنا در طبقه اول بصورت باکس آسانسور بسطح 2.61مترمربع-3
افزایش بنا در طبقه دوم و سوم بصورت آسانسور هرکدام بسطح 4.12 مترمربع که جمعا -4

بسطح 8.24 مترمربع
 احداث اتاقک آسانسور بسطح 2.61مترمربع-5

.مراتب جهت ارسال به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آموضوع گزارش شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر 
احداث بناي بدون مجوز به مساحت 6.مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 21,960,000(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد..

جریمه 6  3
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/33575 بدوي گلسار  
خیابان 122 

8 متري

1-1-10126-14-1-0-0 290
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 51 مورخ 1394/05/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 

 .زیر بناي کل 498.54 مترمربع صادر گردیده است
از بابت افزایش بنا داراي سوابق بشرح ذیل می باشد و پس از آن گواهی عدم خالف دریافت 

 : نموده اند
 اضافه بنا در همکف به سطح 32.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 161.72 مترمربع ( هر طبقه 40.43 مترمربع ) -
کاهش زیر شیروانی به سطح 8.92 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 6.3 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 25.2 متر مربع ( هر طبقه 6.3 

متر مربع )
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات دوم و چهارم از حالت ***

دوبلکس به یک واحد مستقل تبدیل گردیده ، در نتیجه مقدار 69.37 مترمربع با عنوان 
***افزایش تعداد واحدها در فرم تحلیل لحاظ می گردد

با توجه به افزایش واحدها از 2 به 4 و تامین 3 پارکینگ داراي یک واحد کسري پارکینگ  -
.می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 44.57 متر مربع ( تبصره 7) -
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/08/22 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي 

. می باشد.پس از آن گواهی عدم خالف دریافت نموده اند
*********************************************************

******************************************************
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده که تا کنون به تایید نظام مهندسی نرسیده داراي 

: مغایرت بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.85 مترمربع-

 کاهش همزمانساز سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.17 مترمربع-
اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا چهارم بسطح 3.40 مترمربع (هر طبقه 0.85 -

مترمربع )
 کاهش بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 0.41مترمربع-

. نماي جانبی حلب رنگی است 
ضمنا از بابت احداث سایبان در دو متر حیاط خلوت طبق راي کمیسیون ماده صد  محکوم به 
تخریب گردیده که  مالک راسا نسبت به تخریب سایبان اقدام و اجراي راي نموده  و تعداد 
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. سه باب پارکینگ تامین شده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******
طی بازدید مجدد مالک مجددا اقدام به احداث سایبان با اسکلت فلزي بسطح 6 مترمربع در 

. دو متر حیاط خلوت نموده که  برابر راي کمیسیون جریمه گردیده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******
حال برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده مغایرتی مشاهده نشد و 
رعایت سه پارکینگ براي سه واحد می گردد  که قطعات اول و دوم بصورت تزاحمی و مربوط 

. به یک واحد است .  یک باب کسري پارکینگ داراي سابقه است
 . انباري ها در زیرشیروانی قرار دارد و واحد ها در حال بهره برداریست

.تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

222,208,000(دویست و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  هشت هزار )  ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 35.84  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33576 بدوي علی آباد   
کوچه 
عبادي

1-2-10209-42-1-0-0 290
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/376 مورخ 97/12/09 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بازیربناي 364.68 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 
:زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 8.96 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 26.88 مترمربع (هر طبقه 8.96 مترمربع)-2

.افزایش واحدها از یک به 2 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد 
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 12.70 مترمربع

.سطح اشغال مجاز پروانه 79.97 درصد و سطح اشغال موجود 88.76 درصد میباشد 
.فضاي سبز تامین گردیده داراي کسري فضاي باز به سطح 17.35مترمربع میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

290
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 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص اضافه بناي همزمانساز راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 78,624,000(هفتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار )  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 32.76  2
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 1/98/33582 بدوي بلوار  
دیلمان 
پشت 

زمینهاي 
 امام علی

1-1-10546-47-1-0-0 290
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده داراي سوابق گزارش و راي کمسیون ماده صد مورخ 1390/08/21
.بشرح ذیل میباشد

(( ساختمان احداثی برابر سند افرازي درسال82 به سطح عرصه 126.26 مترمربع  مشتمل بر 
یک باب ساختمان 3.5 طبقه با زیربناي همکف بصورت پارکینگ حدود 73.5 مترمربع که 

ارتفاع قسمتی از پارکینگ به سطح  30.5 مترمربع حدود 4.2 متر اجراء گردیده و با توجه به 
افزایش  ارتفاع دراین قسمت مالک تعداد دوباب انباري به سطح  43 مترمربع بصورت نیم 
طبقه  (بالکن مسکونی ) احداث نموده  و طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی به سطح 

94.3 مترمربع وطبقه دوم  به سطح  93.4 مترمربع و راه پله تا بام به سطح 14.3 مترمربع با 
نوع اسکلت بتنی و بدون مجوز احداث گردیده که از کل زیربنا به سطح 200.3 مترمربع 

درحد تراکم و به سطح 118.2 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد. ضمناً برابر خط پروژه شماره  
497 به سطح 52.5 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی و مساحت باقیمانده براساس 

ضوابط غیر قابل احداث  می باشد.))
الزم به توضیح است در خصوص احداث تجاري ، برابر نامه کمیسیون ماده صد به شماره 

.17378 مورخ 1390/10/10 قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ندانستند
********************************************************
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی نسبت به سوابق به شرح 

:ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 2.78 مترمربع -

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 34.64 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.28 مترمربع -

تبدیل قسمتی از انباري طبقه اول به بالکن تجاري به سطح 17.19 مترمربع -
تبدیل 2 عدد انباري طبقه اول به اطاق ( منضم به واحد طبقه دوم ) به سطح 22.48  -

مترمربع
کاهش بنا در طبقه دوم به سطح 12.3 مترمربع -
کاهش بنا در طبقه سوم به سطح 11.4 مترمربع -

کاهش راه پله به بام به سطح 5.12 مترمربع -
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,290,758,000(یک میلیارد و  

دویست و  نود میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 154.91  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/28 1/98/33586 بدوي بیستون  
 طالقانی

1-2-10375-40-1-0-0 290
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/289
مورخ 1396/12/28و تمدید پروانه 1397/12/29  بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام 
انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 531.17 متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   
عملیا ت ساختمانی در حد اجراي اسکلت طبقات سربندي اجرا شده  است  برابر نقشه 
 برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح حدود 2.18 متر مربع که از این مقدار 1.96 متر مربع بصورت  -1
 احداث سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  10.22 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  9.61 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  9.61متر مربع-4

اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه  چهارم بسطح حدود  -5
100.89 متر مربع الزم به توضییح است  قسمتی از طبقه چهارم سمت حد شمال داراي 

 سربندي که با قوطی فلزي  و پوشش حلب اجرا  شده است
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  1.20متر مربع-7

اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع  -8
ساختمان بسطح 22.40 متر مربع (4.34+ 6.02*3)عرض راه پله 1.20 متر می باشد

فضاي سبز اجرا نشده طبق پالن معماري ارائه شده کسري فضاي سبز ندارد داراي  -9
 کسري فضاي باز بسطح 18.29 متر مربع می باشد

رعایت پارکینگ می گردد درب پارکینگ نصب نشده است برابر پالن معماري ارائه شده  -10
 طبق ضوابط دو درب با عرض  2.35 متر و 2.80 متر در پالن همکف طراحی  شده است

سطح اشغال مجازبه کسر راه پله  55% سطح اشغال اجرائی به کسر راه پله 64.32% سابقه  
کمیسیون ندارد  درخواست گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و  با عنایت به نامه شماره 195498 مورخ 
98/10/24 شهرداري  و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، باتوجه به موقعیت مکانی ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 383,552,400(سیصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.51  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/01 1/98/33590 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي 

خ122 سمت 
 راست

1-1-10427-4-1-0-0 290
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 271 مورخ 1394/12/18 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 

(انباري) با زیربناي 591.62 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده  است. 
:الزم به توضیح است از بابت تخلفات به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف بمساحت 44/03 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 50/53 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 170/01 متر مربع (هر طبقه 56/67 متر مربع)-3

توضیح اینکه قسمتی از مساحت مذکور در هر طبقه بمیزان 6/14 متر مربع مربوط به احداث 
.کنسول غیر مجاز بسمت معبر میباشد

حذف زیر شیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه پنجم به کسر راه پله و آسانسور -4
بمساحت 46/05 متر مربع بهمراه تراس غیرمسقف اختصاصی بمساحت 38/63 متر مربع

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-5
تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-6

داراي رأي کمیسیون مورخ 1396/12/12 بوده و براي آن گواهی عدم خالف به شماره 
.314054 مورخ 1397/12/27 صادر شده است

****************************************
توضیح اینکه مجدداً از بابت اضافه بناي همزمانساز بصورت توسعه راه پله و آسانسور در 
طبقه پنجم بمساحت 8/41 متر مربع و خارج از تراکم بمساحت 160/56 متر مربع بدلیل 

استفاده از سقف تراکم اعطایی و اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/67 متر مربع بدلیل 
احداث انباري بیش از 5 متر مربع در همکف داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 

.1398/07/17 بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

***
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي جدید به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم به صورت توسعه سوئیت به سطح  9.57 مترمربع -

احداث اطاق در زیرشیروانی ( به صورت دوبلکس سوئیت در طبقه پنجم با راه پله داخلی )  -
به سطح 21.55 مترمربع

احداث راه پله به بام ( زیر شیروانی ) به سطح 10.39 مترمربع -
%سطح اشغال مجاز 50% - سطح اشغال موجود 76/26

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 36.84 مترمربع، مازاد انباري به 

مساحت 0.09 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 124,084,800(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و 
 هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 36.93  1
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/14 1/98/33596 بدوي علی آباد  
پارك 

نیکمرام 
هاله

1-2-10087-82-1-0-0 291
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 343830 مورخ 1397/11/29  و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 649.37  مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -1
در همکف و طبقات به مساحت 36.84 مترمربع . ( همکف به مساحت 2.84 مترمربع و 

(. طبقات به مساحت 34 مترمربع ( هر طبقه 8.5 مترمربع
 بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 0.09  مترمربع-2

درب سواره رو نصب نشده است ولیکن با توجه به نقشه هاي معماري اجرائی ارائه شده فاقد  
.کسري پارکینگ می باشد

 . حداقل عرض راه پله 1.1 می باشد -4
سطح اشغال مورد استفاده در زمان اصالح  پروانه  57.57 درصد و سطح اشغال اجرائی 

.59.16 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,680,000,000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 250  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/29 1/98/33597 تجدید 
نظر

بیستون سه 
راه سام 

نبش کوچه 
حبیب نژاد

1-2-10043-1-1-0-0 291
1

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 199629  مورخ 98.10.29ارزش سرقفلی به 

مبلغ 48.243.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
9,648,600,000(نه میلیارد و  ششصد و  چهل و  هشت میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 288.93  0
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/29 1/98/33597 تجدید 
نظر

بیستون سه 
راه سام 

نبش کوچه 
حبیب نژاد

1-2-10043-1-1-0-0 291
1

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 8,250,782,400(هشت میلیارد و  دویست و  پنجاه میلیون و  هفتصد و  
هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 818.53  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/362 مورخ 1396/12/28به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیرزمین به همراه 4 باب مغازه  با زیر بناي کل 1199.4 مترمربع صادر گردیده 

است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در زیرزمین به سطح 69.59 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 69.59 مترمربع -

توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 96.75 مترمربع -
توسعه بالکن تجاري به سطح 192.18 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 382.05 مترمربع ( هر طبقه 127.35  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 190.95 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 63.6  -
مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )

احداث یک طبقه مازاد به سطح 106.35 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 26.44  -
مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

افزایش تعداد واحد از 6 واحد به 13 واحد -
داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 9 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با  -

توجه به پرداخت 2 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 7 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

.زیر شیروانی به سطح 14.25 مترمربع کاهش یافته است
رعایت عرض 2 متر خیاط خلوت نگردیده است. ( کالً حیاط خلوت سراسري حذف گردیده 

 است )
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  80% ...................... مورد استفاده 98.85
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

*******************************************************
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 

.تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/10/29 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد
خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.به روز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/15 1/98/33600 تجدید 
نظر

انتهاي  
شهید 
رجایی 

زمینهاي 
 فرهنگیان

1-2-10452-34-1-0-0 291
2

در خصوص اعتراض آقاي سیاوش کهن سال  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 ارزش 

معامالتی نسبت به توسعه بالکن تجاري بمساحت 38.81 متر مربع بمبلغ 521,606,400
(پانصد و  بیست و  یک میلیون و  ششصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 38.81  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
321 مورخ 92/10/18  و اصالح پروانه با زیر بناي کل 422.22 مترمربع  بصورت 4 طبقه روي 

پیلوت و 3 طبقه روي مغازه  و داراي راي بند 9 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 
93/5/29 و گواهی پایانکار به شماره 311200 مورخ 1397/03/12 صادر گردیده است. ضمناً 

ارتفاع مغازه 5.40 متر می باشد. به استناد پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد. از 
بابت احداث بالکن در حد 1/3 بسطح 18.45 متر مربع مجور تعمیرات مورخ 97/8/7 داشته 

که حالیه مالک برخالف مجوز تعمیرات افدام به  توسعه بالکن بسطح 38.81 متر مربع را 
نموده است با توجه با افزایش تجاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد/ 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
4,117,500(چهار میلیون و  یکصد و  هفده هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.2  1.5
 

225000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33602 تجدید 
نظر

هاشمی 
بعثت  الله

1-2-10295-27-1-0-0 291
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه 429 مورخ 78/10/29 بصورت یک 
طبقه روي پیلوت و در 2 واحد مسکونی و اصالح پروانه مورخ 79/4/1 با زیر بناي کل 

433.44 متر مربع می باشد که قبالً در مرحله سفت کاري از بابت افزایش بنا در طبقات 
بسطح 13.44 متر مربع داراي راي مورخ 79/4/16 و سوابق پرداختی بوده و گواهی عدم 

خالف به شماره 8118 مورخ 79/5/2 دریافت نموده است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره 
برداري بوده که به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي مغایرت هایی به 

:شرح زیر می باشد
احداث 2 باب سرویس بهداشتی در محوطه 2 متر حیاط خلوت بسطح 6.66 متر مربع -1

اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 2.77 متر مربع -2
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول بسطح 2.77 متر مربع -3

ضمناً مالکین با دیوار کشی محوطه مشاعی را تفکیک نموده اند که طول دیوار گذاري حدود 
5.30 متر بوده و داراي راه دسترسی به عرض 1.5 متر به دو طرف حیاط نیز می باشد. 

.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.50برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 155,589,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  پانصد و  هشتاد و  نه 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 33.46  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 1/98/33603 تجدید 
نظر

رشتیان  
سیاه 

اسطلخ 
کوچه 52

1-2-10682-34-1-0-0 291
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/47 مورخ 1398/03/25 به صورت 2.5 طبقه در یک واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 234.23 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.76 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 21.52 مترمربع ( هر طبقه 10.76 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول و -
دوم جمعاً به سطح 1.18 متر مربع ( هر طبقه 0.59 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد
.زیر شیروانی با توجه به حذف انباري به سطح 7.63 مترمربع کاهش یافته است

.افزایش تعداد واحدها از 1 به 2 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است -
عدم رعایت قسمتی از حیاط خلوت به سطح 6 مترمربع که به صورت اضافه بنا لحاظ گردیده 

است. ( رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري نگردیده است )
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  77.72% ...................... مورد استفاده 89.57
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
**********************************

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.تجدید نظر ماده صد مورخ 1398/11/28 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه تجاري در همکف بمساحت 37.44 مترمربع ، و توسعه بالکن تجاري ( تراس 
روباز) بمساحت 37.44 مترمربع ، بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 988,416,000(نهصد و  هشتاد و  هشت 
میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 74.88  4
 

3300000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1398/11/29 1/98/33604 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور - 

نرسیده به 
فلکه جهاد 

- سمت 
راست - 
زمینهاي 
بهداشت

1-2-10446-37-1-0-0 291
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 26,136,000(بیست و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  
شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 1.98  4
 

3300000  , 1397
 , 1398

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز
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قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان تجاري در مرحله سفت کاري که داراي پروانه احداث بناي 
تجاري به شماره 433 مورخ 1388/12/27 و به صورت یک باب مغازه تجاري در همکف به 

مساحت 110.50 مترمربع به انضمام بالکن تجاري به مساحت 36.80 مترمربع با رعایت 5 متر 
عقب سازي تجاري با توجه به ضوابط قدیم پروانه  از بر خیابان 45 متري بلوار قلی پور صادر 

.شده است
از بابتو توسعه بناي تجاري در همکف و توسعه بالکن تجاري با توجه به گزارش کارشناسی 

زیر داراي سوابق و راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/97/28787 مورخ 
  .1397/12/07 و مبنی بر صدور راي جریمه نقدي می باشد

. ((  1- توسعه تجاري در همکف  با رعایت عقب سازي به مساحت 0.41 مترمربع
. توسعه بالکن تجاري  به مساحت 74.17 مترمربع -2

کسري پارگینگ ندارد.   ))
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود و بازدید میدانی مجدد داراي توسعه بناي 

:تجاري مجدد و به شرح زیر می باشد
 توسعه تجاري در همکف  به مساحت 37.44 مترمربع -1

. توسعه تجاري همزمان ساز در همکف به مساحت 1.02 مترمربع -2
 توسعه بالکن تجاري بصورت تراس روباز به مساحت 37.44 مترمربع -3
. توسعه بالکن تجاري بصورت همزمان ساز به مساحت 0.96 مترمربع -4

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه 

به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,433,412,800(دو میلیارد 
و  چهارصد و  سی و  سه میلیون و  چهارصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 241.41  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/33608 تجدید 
نظر

0-0-1-11-10141-1-1  گلسار178  291
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/332 مورخ 1397/11/11 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

1373/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستون طبق سوم 
.میباشد

توضیح اینکه قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 60/45 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
تجدید نظر بشماره 1/98/32025 مورخ 1398/07/13 و متعاقب آن گواهی عدم خالف 

.بشماره 348123 مورخ 1398/07/25 دریافت نموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 196/50 متر مربع (هر طبقه 65/50 متر مربع )-1
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 3.2.1  بمساحت 7/41 متر مربع (هر -2

طبقه  2/47 متر مربع)
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 3.2.1  بمساحت 37/50 متر مربع (هر طبقه -3

12/50 متر مربع )
%سطح اشغال مجاز 60% - سطح اشغال موجود 77/69

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص توسعه تجاري بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 338,284,800(سیصد و  
سی و  هشت میلیون و  دویست و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال و در خصوص 

تبدیل دو باب مغازه به سه باب ، با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 199550  مورخ 1398.10.29  مابه التفاوت 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1.071.000.000  ریال برآورد گردید  ؛  مستندا به تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 214,200,000

(دویست و  چهارده میلیون و  دویست هزار ) ریال ، و در مجموع بمبلغ 
552,484,800(پانصد و  پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  

هشتصد)  ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 25.17  0
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/06 1/98/33618 تجدید 
نظر

استادسرا   
ارشستان

1-2-10013-20-1-0-0 291
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی در همکف و طبقات مجاز بااعمال  ضریب 2.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 554,652,000
(پانصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 66.03  2.5
 

3360000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/11/06 1/98/33618 تجدید 
نظر

استادسرا   
ارشستان

1-2-10013-20-1-0-0 291
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,201,334,400(یک میلیارد و  دویست و  یک میلیون و  سیصد و  سی و 
 چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 119.18  3
 

3360000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/454 مورخ  97/12/25 با زیر بناي کل  270.25 مترمربع در 2 طبقه  روي مغازه 
با بالکن و انبار زیر شیروانی و در یک واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 

در حد  اجراي اسکلت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف 
مدلول پروانه و با پوشش صد در صد و بدون در نظر گرفته حیاط خلوت داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 12.15 متر مربع با پوشش صد در صد. سطح اشغال مجاز 85  -1

.درصد و سطح اشغال مورد استفاده 100 درصد می باشد
توسعه تجاري بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 6.81 متر مربع ضمن تبدیل 2 باب  -2

مغازه به 3 باب مغازه
توسعه مسکونی در نیم طبقه بسطح 8.38 متر مربع -3
توسعه تجاري در نیم طبقه بسطح 18.36 متر مربع -4

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح  25.93 متر مربع که از این مقدار بسطح 8.66 متر مربع  -5
بصورت پیشرفتگی غیر مجاز به سمت معبر می باشد. ضمناً عمق پیشرفتگی کنسول حدود 
1.12 متر به سمت معبر بوده و ارتفاع آن از کف معبر حدود 5.40 متر می باشد. ( طبقه اول 

فاقد کنسول می باشد)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 119.18 متر مربع در طبقه سوم که از این مقدار بسطح  -6

.8.66 متر مربع بصورت پیشرفتگی غیر مجاز به سمت معبر می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 19.57 متر مربع -7

داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده که یک واحد در زمان پروانه پرداخت گردیده  -8
.است

 **************
 .عملیات به اتمام رسیده است 

اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 3 متر مربع -1
 اضافه بناي یکدست ساز در طبقه دوم بسطح 10 متر مربع -2

با توجه به اینکه مالک واحد سوییت 40 متري را بصورت یک واحد مستقل ارائه نموده که  -3
در زمان ارسال به کمیسیون نیز به همین شکل بصورت یک واحد مستقل بوده لذا داراي یک 
واحد کسري پارکینگ مسکونی از نوع تجاري ( بدلیل احداث مغازه) جهت سوییت نیز بوده 

.که قبالً محاسبه نگردیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

1300000  , 1390 افزایش تعداد واحد 1398/11/26 1/98/33620 تجدید 
نظر

شهید  
بهشتی 

جاده انزلی 
بوستان 2 8

 متري

1-1-10276-2-1-0-0 291
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي در 
خصوص افزایش یک باب مغازه به دوباب (توسعه تجاري ) ، به موجب نظریه شماره 

170647مورخ 98.9.21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 911400000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 182,280,000(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست و  

هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.64  0
 

1300000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مسکونی در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 2.5  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,089,140,000(یک میلیارد و  
هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري 
ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 335.12  2.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري  که طبق راي کمیسیون 
ماده 5 براي آن پروانه ساختمانی به شماره  710 مورخ  87/12/20  بصورت 4 طبقه روي یک 

باب مغازه بسطح 20 مترمربع و شامل 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 329.34 مترمربع  
صادر گردیده است . عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در حال بهره برداریست برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 افزایش بنا با پوشش 100 درصد در همکف بسطح 41.91 متر مربع -
 توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 12.32 مترمربع -

 افزایش تعداد مغازه از یک به دو باب -
حذف بالکن تجاري نسبت به پروانه بسطح 6.66 مترمربع که از افزایش بناي طبقه اول   -

. کسر شده است
 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 55.25 متر مربع -

افزایش بنا  در طبقات دوم تا چهارم جمعا بسطح 125.73 مترمربع  (هر طبقه به سطح  -
41.91 مترمربع )

احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر از طبقه اول تا چهارم بسطح 99.96 مترمربع (هر  -
طبقه بسطح 24.99 متر مربع )

 توسعه راه پله به بام به سطح  2.96 متر مربع متر مربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 4.75 مترمربع و در  -

مجموع طبقات بسطح 4.56 مترمربع (هر طبقه 1.14 مترمربع)
.با توجه به زمان صدور پروانه تبصره 7 ندارد -

 افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی -
.رعایت پارکینگ می گردد -

باستناد خط پروژه 11-98/01/21 بسطح حدود 0.30مترمربع بصورت نماسازي در تعریض  -
 .  خیابان 24 متري قرار دارد

مراتب با توجه به تصمیم کمیسون ماده صد به پیوست جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

24,645,000(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.3  1.5
 

3100000  , 1393
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33654 بدوي استاد سرا  
سعدي 
فالحتی

1-2-10255-16-1-0-0 291
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 385 مورخ 
92/12/10 به صورت دو طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 199.70 مترمربع 

میباشد از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 26.07 مترمربع، طبقات اول و دوم 52.14 
مترمربع و احداث یک طبقه مازاد به سطح 87.75 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن 
آن به بناي مفید در همکف و طبقات به سطح 9.09 متر مربع در مرحله اسکلت و سربندي 
داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه در سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

.ساختمانی میباشد
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. الزم به ذکر است به سطح 0.10 مترمربع 

.اضافه بناي همزمانساز در طبقه سوم دارد
مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به احداث سایبان به سطح 5.20 مترمربع در حیاط خلوت 
جهت نگهداري پمپ نموده است همچنین با توجه به اجراي اشتباه درب پارکینگ یک واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی دارد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث سرویس جداساز در همکف به مساحت  4.34 متر مربع   واضافه بنا در 
طبقات  جمعا 1.12 متر مربع و کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفیدبه مساحت  

6.49 متر مربع در همکف و در مجموع طبقات به مساحت  31.16 متر مربع با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 268,867,200(دویست و  شصت و  هشت 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 43.11  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/12 1/98/33655 بدوي علی آباد   
هاشمی-بعث

ت

1-2-10195-8-1-0-0 29
20

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 35 مورخ 96/05/19 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 
بناي 812.55مترمربع می باشد و در مرحله اجراي فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت 

. نموده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاریست و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه  می باشد
سطح اشغال مجاز به کسر راه پله  62.83% ---------------- مورد استفاده به کسر 

%راه پله  63.59
کاهش بنا در همکف به سطح 2.44 مترمربع -

 احداث سرویس جداساز در انتهاي حیاط بسطح 4.34 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 1.12 مترمربع (هر طبقه 0.28 مترمربع ) -

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 10.90 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 6.49 مترمربع و در  -

مجموع طبقات بسطح 31.16 مترمربع (هر طبقه 7.79 مترمربع )عرض راه پله در هر طرف 
 .حداقل 1.10 متر است

. رعایت پارکینگ می گردد -
. اضافه بناهاي احداثی کمتر از 5 درصد می باشد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، بابت اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه 
ساختمانی با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,012,435,200(یک میلیارد و  
دوازده میلیون و  چهارصد و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 100.44  3
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/12/13 1/98/33656 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
بلوار دیلمان

  

1-1-10245-16-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/265 مورخ 1397/09/01 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 634.15 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد 

نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی تا این مرحله 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 11.54 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 5.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 45.06 مترمربع ( هر طبقه 15.02مترمربع  -
که از این مقدار به سطح 9.95 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 24.4 مترمربع (  -
 هر طبقه 6.1 مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 4.39 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 28.2 متر مربع ( هر طبقه 7.05

 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.21 متر تا 1.31 متر متغیر می 

.باشد
.زیرشیروانی به سطح 0.24 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.88  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد -
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف به کسر راه پله 55% ...................... سطح اشغال مورد 

%استفاده 66.02
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

******************************************
الزم به توضیح است از بابت موارد فوق و با توجه به راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

1398/12/13 به متراژ 100.44 مترمربع با ضریب 3  راي صادر گردیده است و حالیه پس از 
کنترل فرم تحلیل و گزارش فوق و با توجه به اینکه متراژ اعالم شده به کمیسیون ماده صد  

جمعاً به سطح 120.54 مترمربع بوده در نتیجه از بابت متراژ به سطح 20.1 مترمربع که در 
.گزارش قید شده راي صادر نگردیده است

29
21

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

نظربه دادنامه 1821 شعبه ششم دیوان عدالت اداري به شماره بایگانی 962123 مورخ 
97.8.13 توسط شاکی خانم فاطمه آقابخشی بر علیه شهرداري رشت ، مبنی به راي 

1.96.21238 مورخ 96.8.6 شعبه پنجم کمیسیون ماده صد شهرداري در خصوص 
ساختمان اقاي فرزادلطفی  به مساحت 15.82 متر مربع مبنی بر نقص راي کمیسیون 

موصوف و ارجاع به همان کمیسیون و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستري ، نسبت 
به رفع نقص و اقدامات قانونی ، این کمیسیون طی تصمیم مورخ 97.11.23 راي به 

ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري اقاي مهندس جعفر قلی نژاد در خصوص بررسی 
اصول سه گانه (شهرسازي ، فنی ، بهداشتی ) نمود که شاکی همکاري الزم را بدلیل 

دارا بودن نظریه  کارشناسی اقاي مهندس دانش مسلک (کارشناس رسمی دادگستري 
) براي شعبه پنجم دادیاري دادسراي عمومی و انقالب شهرستان رشت ، با کمیسیون 

ننمود . در ادامه کار ساختمانی با توجه به دارا بودن اضافه بنا در طبقات و ارجاع به 
کمیسیون ماده صد ، منجر به صدور راي بدوي شعبه پنج مورخ 97.6.6 و تجدیدنظر 

شعبه سوم مورخ 97.8.1 مبنی بر بازگشت به حالت قبل (مدلول پروانه ) شد که پس از 
اعتراض توسط مالک به دیوان عدالت اداري ارجاع و شعبه دهم دیوان عدالت اداري 

طی دادنامه شماره 5790به شماره بایگانی 972880 مورخ 97.12.5  ، ضمن نقض راي 
تجدیدنظر دستور به ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر اصول سه گانه 

نمود .  کمیسیون شعبه سه ماده صد ، ضمن ارجاع به کارشناس رسمی و دریافت 
پاسخ به صدور راي اقدام و در تاریخ 98.10.21 شعبه سوم به استناد تبصره دو ماده 

صد راي به جریمه طبقات صادر نمود .لذا با توجه به توضیحات فوق و مدارك و 
مستندات پرونده و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون  وبه استناد آراي صادر شده براي 
طبقات ، در خصوص مساحت 15.82 متر مربع اضافه بنا در همکف به استناد تبصره دو 

ماده صد راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ   159,465,600
(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد)ریال را 

تایید و صادر می گردد.  

جریمه 15.82  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/19 1/98/33660 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ  
152 

1-1-10163-19-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 82 مورخ 95/10/20 می باشد عملیات 
ساختمانی در مرحله اجراي فنداسیون می باشد تا این مرحله بسطح 15.82 مترمربع اضافه 

. بنا دارد . مراتب جهت صدور پروانه مرحله دوم و دستورات مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره 1844030 مورخ 98/10/10 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به 3/190/560 ریال اعالم گردید لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 638,112(ششصد و 
 سی و  هشت هزار و  یکصد و  دوازده) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 29.35  0
 

65000  , 1357 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/11 1/98/33687 تجدید 
نظر

خمسه بازار 
فلکه نبوت 

روبروي 
آرامگاه 
آهنگري 
خودرو 
 رمضان

1-1-10358-78-1-0-0 29
23

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب  مغازه در حال بهره برداري (آهنگري خورو رمضان) با 
زیربناي حدود 20 مترمربع و مصالح بلوکی داراي بالکن خارج از 1/3  بسطح 9.35 مترمربع - 

با اسکلت فلزي - و قدمت سال 1357 و با توجه به کاربري کال خارج از تراکم می باشد.  
جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی  نیاز به انعکاس ملک روي خط پروژه خواهد بود 

.باستناد خط پروژه 12-97/04/26 بسطح 4.65 مترمربع در تعریض خیابان 24 متري قرار 
. دارد .  مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 3,272,673,600(سه میلیارد و  دویست و  هفتاد و  
دو میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد)  ریال تأیید می گردد.

جریمه 324.67  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33691 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان  130
 - توحید-  
کوي توحید 

7  

1-1-10198-39-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  1/97/178 مورخ 1397/07/03 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1164.50 مترمربع صادر 
شده که  حالیه با توجه به  نقشه برداري وضعیت موجود ارائه شده  داراي بناي مازاد بر تراکم 

:و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  65.70 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  64.40 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 64.40 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 64.40 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم  مساحت 64.40 مترمربع -5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6

 . در همکف به مساحت  1.37 مترمربع
.سطح اشغال زمان پروانه 54.39 درصد و سطح اشغال موجود 74.28 درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن از بابت افزایش عرض درب سواره رو حد شمالی ، یک واحد 

.کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

29
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسی شماره 186804  مورخ 98.10.12  

ارزش سرقفلی به مبلغ 1.900.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش به مبلغ 380,000,000(سیصد و  هشتاد میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 73.82  0
 

1200000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33695 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 30
متري 

 اذراندامی

1-1-10245-21-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 456 مورخ 85/12/26 بصورت 
یک واحد دوبلکس بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه اقدام به احداث یک باب مغازه با زیر 
بناي 34.30 متر مربع و کارواش بصورت دفتر کار و بار انداز به ترتیب بسطح 10.84 و 26.03 
متر مربع و سرویس بهداشتی جداساز بسطح 2.65 متر مربع در محوطه نموده است. قدمت 
بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1387 می باشد. در خصوص صداي پمپ آب داراي 

سوابق شکوائیه از سوي همسایه می باشد. مراتب با توجه به اخطاریه مورخ 98/2/31 به 
.مالک تقدیم حضور می گردد

29
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت احداث سایبان  با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 36,600,000(سی و  شش میلیون و  ششصد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10  3
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33709 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 154

1-1-10163-11-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 758 مورخ 1387/12/28 و گواهی پایانکار به شماره 159316 مورخ 

1394/07/15به صورت 5.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی با زیر بناي 1546.26 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه متقاضی پس از دریافت پایانکار و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

:اقدام به تغییراتی در همکف به شرح ذیل نمودند
حذف استخر به سطح 76.6 مترمربع و تبدیل آن به پیلوت جهت پارکینگ مازاد که تخلف  -

.محسوب نمی گردد
احداث 2 عدد سایبان فلزي در حیاط مشاعی جهت تامین پارکینگ مازاد جمعاً به سطح 10 -

  مترمربع
%سطح اشغال مجاز 75% ....................... مورد استفاده 79.18

.مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 

مازاد بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,350,216,000(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه میلیون و  دویست و  

شانزده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 133.95  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/11/06 1/98/33712 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی - 
زمین هاي 
  احمد پناه

1-1-10583-3-1-0-0 29
27

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-202900
 مورخ 98.11.03 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 2.5 ارزش معامالتی بمبلغ 919,716,000(نهصد و  نوزده 

میلیون و  هفتصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 109.49  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/11/06 1/98/33712 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی - 
زمین هاي 
  احمد پناه

1-1-10583-3-1-0-0 29
27

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/281 مورخ 96/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.489/73 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 92/44 متر مربع (هر طبقه 23/11 متر مربع)-1
احداث طبقه چهارم بمساحت 133/95 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 0/38 متر مربع-3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/98 متر مربع و -4

طبقات 3.2.1 بمساحت 14/07 متر مربع (هر طبقه 4/69 متر مربع)
بمساحت 52/77 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -6

.نگردیده است
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 1/97/26298 مورخ 1397/07/24 جهت بررسی 

.و گزارش بحضور تقدیم میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره 93943 مورخ 98/6/3 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 900/000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به 

اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 180,000(یکصد و  هشتاد هزار ) ریال در 
حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18  0
 

55000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33720 بدوي چمارسرا  
داناي 

علی-طالقان
 ي

1-2-10383-185-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده برابر سند اجاره یکباب مغازه فاقد بالکن مخروبه بمساحت حدود 18متر 
مربع با دهانه 4متر سمت خیابان طالقانی جنب اداره اوقاف  بالمانعی ارائه ننمودند و خالفساز 
می باشد فعالیت شغلی ندارد و متروکه میباشد جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز 
به تهیه خط پروژه میباشد حالیه درخواست انجام معامله سرقفل مغازه مذکور را دارند الزم 
به توضییح است مالک طی درخواست پیوست بشماره ثبت اتوماسیون شهرداري  241258 

مورخ 1397/12/11 اعالم نمودند که انتقال سرقفل مغازه مذکور بدون هماهنگی و تسویه 
حساب با مالک بوده است مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1398/02/08 مغازه فوق بمساحت حدود یک متر ****
مربع در تعریض خیابان 35 متري طالقانی قرار دارد ضمنآ  تصو یر پیوست راي شعبه پنجم 
دادگاه  حقوقی دادگستري شهرستان رشت مورخ 1390/06/20 و همچنین تصویر پیوست 
گزارش کارشناس سه نفره دادگستري بشماره 90/215 مو.رخ 1390/05/13 توسط وکیل 

مستاجر ارائه شده  و همچنین تصویر  نامه شماره 1397034001266501 مورخ 1397/11/06   
اجراي احکام شعبه 5  پیوست میباشد که در این خصوص با توجه به تاریخ راي و تاریخ 

گزارش هیات سه نفره کارشناسی  نیاز به اظهار نظر واحد محترم حقوقی شهرداري منطقه 
می باشد درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

میگردد
الزم به توضییح است با توجه به گزارش  فوق و بازدید انجام شده ملک بصورت مغازه  ****

مخروبه بوده که در حال حاضر فعالیت شغلی ندارد و سوابقی ارائه ننمودند مراتب جهت 
   دستور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات مجازهر طبقه به مساحت 41.99 مترمربع،سایبان بتنی 

(همگن با سازه) بمساحت 6.83 مترمربع ، احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) 
بمساحت 170.95 مترمربع ، با توجه به تایید استحکام بنا برابر نظریه کارشناس رسی 

بشماره 202095 مورخ 1398.11.02ثبت دبیرخانه مرکزي شهرداري ، و توسعه بنا در 
زیر شیروانی بمساحت 4.34 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 3,528,806,400(سه میلیارد و  پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  هشتصد و  
شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 350.08  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/10 1/98/33721 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
روبروي 

 بوستان 12
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 با توجه به صدور راي جریمه درخصوص 6.83 مترمربع سایبان احداثی ،برابر گزارش 
شهرداري منطقه  کسري پارکینگ  منتفی بوده و موجبی براي جریمه وجود ندارد.

ردتخلف 25  3
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/409 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  564.39 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 

کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر 
:می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.99 مترمربع که سطح اشغال مجاز 55  -1
.درصد بوده ( بدون راه پله) و سطح اشغال استفاده شده 77 درصد می باشد

احداث سایبان بتنی همگن  بسطح 6.83 متر مربع جهت تامین 2 واحد پارکینگ -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 125.97 مترمربع ( هر  -3

طبقه 41.99 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 170.95 متر مربع -4

توسعه زیر شیروانی بسطح 4.34 متر مربع -5
درصورت عدم تایید سایبان در ردیف 2 داراي یک واحد کسري پارکینگ خواهد بود -6

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -7
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/13 1/98/33741 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
گیالن خ 
178غربی

1-1-10418-2-1-0-0 29
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با توجه به محتویات پرونده و داد نامه دیوان عدالت اداري و گزارش کارشناس رسمی 
در خصوص اصول سه گانه به شماره 212443 مورخ 98.11.16 به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و 
طبقه مازاد ،  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 9,753,508,800(نه 
میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 967.61  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 240 مورخ 
95/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل  10 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 1487.88 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 

60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 

:نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 78.54 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم جمعاً به سطح  545.50 مترمربع ( هر طبقه  109.10 -
مترمربع )

 با توجه به احداث طبقه مازاد ، حذف راه پله تا بام و انباري در زیرشیروانی -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 334.20 مترمربع که منضم به واحد هاي طبقه 5  -

می باشند .(با طبقه 5 بصورت دوبلکس می باشد)ضمنا بسطح 91.93 مترمربع آن بصورت 
 . تراس اختصاصی روباز می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 7.32 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 5 بسطح 2.05 مترمربع

با توجه به احداث طبقه مازاد و افزایش مساحت واحد هاي طبقه 5 و ضرورت تامین  -
پارکینگ دوبل و با توجه به جانمایی 11باب پارکینگ در همکف تعداد یک باب کسري 

. پارکینگ دارد
 ********************************************

 پس از گزارش فوق داراي راي جریمه و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد
*********************************************************

***************.
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد را 

 .دارند
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

برابر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1030 مورخ 89/02/21 صرف 
اقدام به دیوار کشی و پی کنی تخلف محسوب نمی شود و از مصادیق ماده 100 قانون 

شهرداري نمی باشد

ردتخلف 75.86 700000  , 1398 دیوار گذاري 1398/12/17 1/98/33747 بدوي پستک 
-زمینهاي 

تعاونی 
مسکن  

 شرکت گاز

1-1-10445-1001-1-0-0 29
31

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : مکان تعرفه شده بصورت ملک شاکی و متشاکی و بشرح ذیل می باشد
ملک شاکی ( هیئت مدیره شرکت تعاونی شرکت گاز )  : یک قطعه زمین غیر محصور  -1

فاقد اعیان قطعه یک تفکیکی از زمینهاي تفکیکی شرکت گاز می باشد  برابر نقشه تفکیکی 
 ارائه شده داراي عرصه بمساحت 158.96 متر متر مربع  خالفی مشاهده نگردید

: ملک متشاکی -2
یک قطعه زمین محصور فاقد اعیان برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت   

293.46 متر مربع که بدون محوز با پرچین محصور  شده است طول پرچین 75.86 متر می 
باشد که  قسمت اعظم ملک در مسیر خیابان 18 متري قرار دارد جهت مشخص شدن مقدار 

 عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد
حالیه شاکیان (به نمایندگی هیئت مدیره شرکت گاز ) برابر در خواست پیوست اعالم نمودند 
با توجه به زیرسازي و شن ریزي خیابان 18 متري احدي اقدام  به محصور نمو دن قسمتی از 

خیابان 18 متري با پرچین نموده   که مانع شن ریزي و تردد مالکین زمینهاي تفکیکی 
شرکت گاز میگردد که  علیرغم تذکر شفاهی هیئت مدیره هتشاکی هیچگونه اقدام عملی 
انجام ندادند  لذا شاکیان نسبت به  پرچین  نمودن و ایجاد مزاحمت معترض و در خواست 

 رسیدگی دارند
مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/11/05   ***********************
ملک محصور با پرچین  بسطح 291.70 متر مربع در تعریض خیابان 18 متري قرار دارد مراتب 

 جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي زیرزمین به مساحت 13.04 مترمربع،  اضافه بناي همکف به مساحت 

42.33 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول تا ششم، هر یک به مساحت 13.14مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 41.54 مترمربع، توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,771,560,000(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  شصت 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 175.75  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/14 1/98/33750 تجدید 
نظر

میدان 
سرگل 

-کوچه  
نبوت
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 در خصوص توسعه تجاري همکف به مساحت 8.79 مترمربع، ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي 

به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 118,137,600(یکصد و  هجده 
میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 8.79  4
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان  تجاري - مسکونی در حال احداث و در مرحله سفت کاري 
که داراي  راي کمیسیون ماده 5 طبق  بند 36  مورخ 1388/11/01 و پروانه تجاري - 

مسکونی به شماره  229 مورخ 1395/12/28 و بصورت 6  طبقه بر روي دوباب  مغازه بالکن 
دار و زیر زمین در 6 واحد مسکونی و  به مساحت کلی 2000.90 مترمربع صادر شده که حالیه 

:با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود داراي مغایرت هاي به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در زیر زمین به مساحت 13.04 مترمربع-1

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در زیر زمین به مساحت  -2
.3.50 مترمربع

. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 8.79 مترمربع-3
تبدیل قسمتی از پیلوت بصورت احداث یک باب مغازه در همکف به مساحت 24.33  -4

. مترمربع
 بناي مازاد بر تراکم  در همکف به مساحت 42.33 مترمربع -5

. توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه  به مساحت 61.88 مترمربع -6
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 13.14 مترمربع -7
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 13.14 مترمربع -8
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 13.14 مترمربع -9

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم به مساحت 13.14 مترمربع -10
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم به مساحت 13.14 مترمربع -11
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه ششم به مساحت 13.14 مترمربع-12

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا ششم    -13
به مساحت 38.04 مترمربع.( هر طبقه 6.34 مترمربع .)

تعداد واحد هاي مسکونی از شش  واحد به هشت  واحد و تعداد واحد هاي تجاري از دو باب 
.به سه باب افزایش یافته است

باتوجه به ضوابط قدیم  ، از بابت واحد هاي تجاري ( سه باب مغازه ) نیاز به تامین شش  واحد 
پارکینگ تجاري و از بابت واحد هاي مسکونی ( هشت واحد مسکونی)  نیاز به تامین شش 
واحد پارکینگ مسکونی می باشد که با توجه به پرداخت دو واحد کسري پارکینگ تجاري 

.در زمان صدور پروانه حالیه چهار  واحد  کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

.سطح اشغال مجاز زمان پروانه 40.93 درصد و سطح اشغال موجود 62.70 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري ، در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 186744 مورخ 

98.10.12 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 877,050(هشتصد و  

هفتاد و  هفت هزار و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 77.96  0.1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33759 تجدید 
نظر

پستک - 
کوچه 24 - 

جنب 
مسجد - بن 
بست اول - 
سمت راست
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند مالیکت مفروزي  بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر یک چشمه 
اطاق و یکباب انباري به مساحت 194.80 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه 

ویالئی و یکباب انباري  فاقد مجوز در حیاط موجود می باشد که قدمت بناي احداثی با توجه 
.به فیش برق ارائه شده ( تاریخ نصب کنتور) سال 1378 می باشد

داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/31876 مورخ 1398/07/14 که از بابت 
.بناي احداثی به مساحت 130 مترمربع داراي راي تخریب می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1398/08/22 به مساحت 45.25 مترمربع  از عرصه و اعیان در 
تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد که از ابن مقدار به مساحت 10.88 مترمربع اعیان 

.می باشد
الزم به ذکر است که از بابت مساحت  اعیان با مساحت 77.96 مترمربع  طبق نقشه برداري 

وضعیت موجود ارائه شده ( 10.88 مترمربع سرویس بهداشتی و 67.08 مترمربع واحد 
مسکونی ) داراي راي تجدید نظر ماده صد به شماره 1/98/33759 مورخ 1398/12/13 مبنی 

.بر صدور جریمه نقدي می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تبدیل دو باب انباري به یک باب در زیر شیروانی و توسعه انباري در همکف و 

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید  با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
211,060,800(دویست و  یازده میلیون و  شصت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 53.21  3
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33766 بدوي گلسار 192  
پنجم - 
نیلوفر 3

1-1-10296-88-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 154مورخ 96/10/21 بصورت سه طبقه روي 
پیلوت با زیربناي 622.44مترمربع ودو واحد مسکونی ,و عدم خالفی بشماره 328726 مورخ 

..97/02/22بصورت 3طبقه روي پیلوت با زیربناي 622.44 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درحد نازك کاري بوده و براساس نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش و 

:کاهش زیربنا بشرح ذیل میباشد
سطح اشغال مجاز در زمان پروانه 54.99 درصد --- سطح اشغال اجرا شده  55.51 درصد

 کاهش زیربنا در همکف بسطح 0/49 مترمربع -1
کاهش زیربنا در طبقات 1-3  هرکدام بسطح 0/49 مترمربع که جمعا بسطح 1/47  -2

مترمربع
تبدیل دوباب انباري به یکباب انباري در زیرشیروانی بسطح 52.18 مترمربع که داراي  -3

توسعه بناي انباري بسطح 42.18 مترمربع
توسعه انباري در همکف (مازاد 5 مترمربع) بمقدار 3 مترمربع -4

ضمنا عرض حیاط خلوت در حد شمالی تغییر یافته که قسمتی در حد شرقی از 2.96 متر  -5
به 2.35 متر کاهش و قسمتی در حد غربی از 2.96 متر به طول 3.20 متر افزایش یافته که 
درکل افزایش بنایی در همکف وطبقات صورت نگرفته است...ودر حد جنوبی هم راستا با 

 ..ملک مجاور میباشد
کاهش راه پله وافزودن به فضاي مفید در همکف بسطح 1.71مترمربع-6

کاهش راه پله وافزودن به فضاي مفید درطبقات 1و3 هرکدام  بسطح 2.06 مترمربع جمعا  -7
 بسطح 4.12 مترمربع

کاهش راه پله وافزودن به فضاي مفید درطبقه دوم  بسطح 2.20مترمربع-8
..مراتب جهت صدور  دستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

برابر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1030 مورخ 89/02/21 صرف 
اقدام به دیوار کشی و پی کنی تخلف محسوب نمی شود و از مصادیق ماده 100 قانون 

شهرداري نمی باشد

ردتخلف 43.6  0
 

202500  , 1383 دیوار گذاري 1398/11/29 1/98/33772 بدوي جاده 
پیربازار-خی
ابان شهید 

نوروزي-جن
ب منزل 

آقاي 
مهربان

1-1-10372-725-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي و نقشه برداري بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 156/08 متر مربع مشتمل بر یک چشمه اتاق بمساحت 11/40  متر مربع 
(بدون مجوز - در حد تراکم) با قدمت سال 97 و دیوارگذاري بدون مجوز بطول 43/60 متر با 

قدمت سال 1383 که جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه 
توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 

مورخ 1398/10/26 از معبر 14 متري فاقد عقب نشینی و بمساحت 2/57 متر مربع در حریم 
.نهر میباشد

حالیه متقاضی درخواست استعالم اداره برق درخصوص مجوز صادره جهت اعیان مذکور 
.بحضور تقدیم میگردد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ783,820,800(هفتصد و  هشتاد 

و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 77.76  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 1/98/33773 بدوي شهید 
انصاري 

استاد معین 
بن بست 

 جامی

1-1-10235-22-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  259 مورخ 
96/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4واحد مسکونی  با زیربناي کل 960.80 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده است..که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله وآسانسور بمقدار 54.60 -

.درصد---- سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله بمقدار 58/71 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 13.12 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 13.12 مترمربع که جمعآ بسطح 52.48 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0/06 مترمربع که -

جمعآ بسطح  0/24مترمربع
 عرض راه پله 2/60 متر-

 افزایش در انباري زیرشیروانی بمقدار 8.55 مترمربع-
افزایش در ادامه راه پله آسانسور در زیرشیروانی بمقدار 3.37 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ براساس ضوابط جاري و 4واحد مسکونی برابر نقشه برداري میگردد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات ( هر طبقه ) به مساحت 4.21 مترمربع، کاهش سطح راه 

پله و تبدیل آن به بناي مفید (درهرطبقه) به مساحت 1.88 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3
 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 169,911,000(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  نهصد و  

یازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.27  3
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/13 1/98/33776 بدوي بلوار  
شهداي 

گمنام  ك 
کاملیا ( 
چهل 

دستگاه  12 
متري)

1-2-10142-13-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/410 مورخ 97/12/18 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 
388/32 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت بوده (سربندي 

 : نشده) و طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 12/63 متر مربع (هر طبقه 4/21 متر مربع) -1

حذف انباري در زیرشیروانی و کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 8/90 متر مربع-2
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 5/64 متر -3

مربع (هر طبقه 1/88 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد
%سطح اشغال مجاز 70% - سطح اشغال موجود 72/48

.ضمناv اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 76.73 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر 
طبقه به مساحت 53.13 مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 64.93 مترمربع 

واحداث طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به مساحت 258.45 مترمربع ( با توجه به تایید 
استحکام بنا برابر نظریه کارشناس رسمی بشماره 207033 مورخ 1398.11.08 ) و 

تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیر بناي مفید (هرطبقه )بمساحت 6.88 مترمربع ، 
توسعه زیر شیروانی بمساحت 17.30 مترمربع ، بناي مازاد بر تراکم ( بابت انباري بیش 

از 5 مترمربع ) بمساحت 40.61 مترمربع ، راه پله به بام بمساحت 22.50 مترمربع و 
تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی بمساحت 201.60 مترمربع ، با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3
 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 8,037,187,200(هشت میلیارد و  سی و  هفت میلیون و 

 یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 929.03  3
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/12/10 1/98/33783 بدوي بلوارگیالن  
 خ180

1-1-10417-3-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  361 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1309.1 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 76.73 مترمربعکه از این مقدار بصورت  -1
سایبان فلزي بسطح 23.60 متر مربع جهت تامین پارکینگ مازاد می باشد. سطح اشغال 

.پروانه 59 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 74 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 212.52 مترمربع (  -2

هر طبقه 53.13 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم به سطح 64.93 مترمربع که از این مقدار  -3

.بسطح 11.8 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 258.45 متر مربع -4

توسعه زیر شیروانی بسطح 17.3 متر مربع -5
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 40.61 متر مربع -6

احداث راه پله به بام بسطح 22.5 متر مربع -7
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -8
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 34.4 مترمربع ( هر طبقه 6.88 متر مربع 

.) عرض باقیمانده راه پله حداقل 1.1 رعایت گردیده است
در هنگام صدور پروانه به سطح 27.24 متر مربع در همکف و بسطح 174.35 متر مربع در  -9

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 5 واحد به 6 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -10

.گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
841,680,000(هشتصد و  چهل و  یک میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 83.5  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 1/98/33794 بدوي گلسار-خ 
122-کوچه 

وصال به 
سمت 

پستک-جن
ب ساختمان 

گلها

1-1-10426-15-1-0-0 29
39

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/393 مورخ 1397/12/14 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 733.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 8.86 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 74.64 مترمربع ( هر طبقه 18.66 مترمربع  -

(
.زیرشیروانی به سطح 3.7 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به افزایش درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت پرداخت عوارض 
.درآمدي می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه  65% ...................... مورد استفاده 75.07

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,036,627,200(یک میلیارد و  

سی و  شش میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 137.12  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/33803 بدوي بلوار قلی  
پور  ك 
وحدت

1-1-10338-122-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 513 مورخ 
97/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی  
کالً با زیر بناي 427.50 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 

سربندي و آجرچینی طبقات می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله 
:داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز71.28% ---------- مورد استفاده 85.47 -
اضافه بنا در همکف به سطح 21.86 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی  بسطح 47.85 مترمربع  که حد نصاب یک واحد  -
. مسکونی را ندارد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 65.58  مترمربع ( هر طبقه  21.86 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 1.83  -
 . مترمربع (هر طبقه 0.61 مترمربع )عرض راه پله موجود 1.10متر است

با توجه به اینکه طبق ضوابط افزایش واحد محسوب نمی گردد رعایت 3 باب پارکینگ  -
 . براي سه واحد مسکونی می گردد

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 4.50 مترمربع -
.رعایت فضاي  باز نمی گردد -

 . در صورت اجراي فضاي سبز در دو متر حیاط خلوت رعایت فضاي سبز می گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

ارتفاع فعلی پیلوت با توجه به عدم کفسازي 3 متر است که مالک ملزم به رعایت ارتفاع  -
 . مجاز پیلوت در زمان تکمیل می باشد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

29
40

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  206896مورخ 98.11.08معادل 50,000(پنجاه هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 15.68  0
 

55000  , 1356 احداث بناي بدون مجوز 1398/11/26 1/98/33807 تجدید 
نظر

خمسه بازار 
فلکه نبوت 

روبروي 
آرامگاه

1-1-10358-70-1-0-0 29
41

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه فاقد فعالیت شغلی ، فاقد بالکن وتابلو که قسمتی 
از پالك ثبتی 55/138 باقیمانده بوده و برابر نقشه هاي ارائه شده به سطح 15.68 مترمربع 
می باشد. از بابت احداث مغازه با اسکلت آجري و قدمت سال 1356( با توجه به فیش برق 

پیوستی ) مجوزي ارائه نگردید. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1398/01/20 به سطح 7.09 
مترمربع در تعریض معبر 24 متري می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد 

.به شماره 235181 مورخ 1397/12/04 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
41

در خصوص افزایش واحد مسکونی ، با توجه به قدمت بنا ضرورتی براي اعاده به وضع 
سابق احراز نمی گردد و با توجه به عدم افزایش زیربنا، مورد در شمول هیچ یک از 

مصادیق مندرج ماده  100 قانون شهرداري وتبصره هاي مزبور نبوده  و کمیسیون 
مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/10 1/98/33815 بدوي حسین آباد  
 بن بست 
فالحتی

1-2-10278-30-1-0-0 29
42

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
592,233,600(پانصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  ششصد)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 88.13  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 313 مورخ 
97/10/19 و اصالح پروانه ساختمانی بشماره 346704 مورخ 97/12/28 به صورت 3 طبقه 

..روي پیلوت در 5واحد مسکونی  با زیربناي کل 825.88مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 71.88  درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده   80.87 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 14.72 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 15.55 مترمربع که جمعآ بسطح  46.65 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح   3.29مترمربع که -

جمعآ بسطح  9.87 مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف  بسطح 9.69 مترمربع-

 عرض راه پله 2.30 متر-
 افزایش در انباري زیرشیروانی بمقدار 7.20 مترمربع-

 کاهش ادامه راه پله به با م بسطح 28.80مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6واحد مسکونی-
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

15,729,000(پانزده میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.49  3
 

700000  , 1393 احداث بناي جداساز 1398/12/13 1/98/33816 بدوي گلسار - 
استاد معین 
- کوچه   14

1-1-10124-538-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه یک چشمه اطاق و 
سرویس بمساحت 136 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه دوبلکسی در محل 
موجود می باشد که از بابت آن  داراي پروانه بشماره  354 مورخ76/09/11 و پایانکار بشماره  

.7989 مورخ79/04/07 می باشد
حالیه مالک بدون مجوز مبادرت به احداث یک باب سرویس بهداشتی و آشپزخانه به 
مساحت تقریبی 7.49 متر مربع در قسمتی از حیاط خلوت نموده است که از باتب آن 

 مجوزي ارائه نشده است. ( 2.91 مترمربع سرویس بهداشتی و 4.58 مترمربع آشپزخانه)
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به  تهیه خط پروژه می باشد

.به استناد خط پروژه 11 مورخ 1398/09/28 ، فاقد عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

29
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با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 2,668,881,600(دو میلیارد و  

ششصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال 
از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 264.77  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/10 1/98/33817 تجدید 
نظر

کوي 
هاشمی  

کوچه11 8 
متري

1-2-10239-11-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 298 مورخ 
97/09/28به صورت 4طبقه روي پیلوت در6 واحد مسکونی  با زیربناي کل 959.58مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  55درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله  بمقدار 73.52درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  38.36 مترمربع-

احداث یکباب مغازه (تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري) درهمکف  بسطح 23.97 مترمربع -
(سه طرف دیوارگذاري صورت گرفته است)

 کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف بسطح 2.84 مترمربع-
..یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد-

تبدیل قسمتی از طبقه اول مسکونی به بالکن تجاري بسطح 24.09 مترمربع که قسمتی از -
..بالکن بر روي پیلوت میباشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 48.90مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح  48.90 مترمربع که جمعآ بسطح 146.70 مترمربع-

 کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه اول بسطح 3.43 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 2-4 هرکدام بسطح  3.43 مترمربع که -

جمعآ بسطح  10.29 مترمربع
 کاهش راه پله و راهرو در زیرشیروانی بسطح 5.05 مترمربع-

افزایش در انباري زیرشیروانی بسطح 14.25مترمربع-
 عرض راه پله مینگین  2.75 متر-

افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8واحد مسکونی که با توجه به جانمائی پارکینگ -
براساس نقشه برداري ارائه شده رعایت میگردد. که درزمان صدور پایانکار با امتحانی عملی 

..و کف سازي پیلوت قابل به بررسی مجدد خواهد بود
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند....الزم بذکراست با توجه به 

تغییرات حدود ابعاد اضالع حد جنوبی و غربی وپخ دوگذر نیاز به بررسی آخرین وضع ملک و 
تعیین رعایت پخ دوگذر و عقب نشینی بر روي خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري 

..میباشد

29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
باستناد خط پروژه 13 مورخ 97/07/09 به پیوست درحد جنوبی وغربی رعایت عقب  ===

نشینی براساس پروانه ساختمانی صادره توسط مالک اجرا شده و فاقد عقب نشینی 
==..میباشد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 

253,478,400(دویست و  پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 37.72  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33818 تجدید 
نظر

رشتیان - 
کوچه 52 - 
نبش کوچه 

 چهارم

1-2-10465-20-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك کاري که اراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/557  مورخ 1397/12/29 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت  در 3 واحد مسکونی و به 

انضمام زیرشیروانی(انباري)  و به مساحت کلی 458.64  مترمربع صادر شده و ازبابت 
تخلفات در مرحله اتمام اسکلت و سقف و فاقد سربندي  با توجه به گزاش کارشناسی زیر 

.داراس سوابق می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 9.43 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.43 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 9.43 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 9.43 مترمربع -4

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 70.72  درصد و سطح اشغال اجرائی 77.14  
.درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

حالیه خالف جدیدي مشاهده نشده است
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 2,882,577,600(دو میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و 
 دو میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد)  ریال تأیید می گردد.

جریمه 285.97  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33819 تجدید 
نظر

صفاري دوم 
- کوچه 
 مهتاب

1-2-10054-16-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/43 مورخ 1397/04/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1006.71 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 53.8 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 215.2 مترمربع ( هر طبقه 53.8 مترمربع  -

(
توسعه زیر شیروانی به سطح 16.97 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 10.12 مترمربع 
.داراي مازاد تراکم می باشد که در توسعه بنا لحاظ گردیده است

.ضمناً راه پله به بام به سطح 25.29 مترمربع در اجرا حذف گردیده است
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها 
.رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز به کسر راه پله 55% ................ سطح اشغال استفاده شده 68.81
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

29
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تجاري با عنایت به تعیین 
ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش ر-217313 

مورخ 98.11.26 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 1100000000ریال و ابالغ 
نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به استناد تبصره 4 ماده 100 

قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
220,000,000(دویست و  بیست میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 131.8  0
 

1020000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1398/12/12 1/98/33823 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار شهید 
کوچکی 

سمت چپ

1-2-10337-204-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي و برابر نقشه 
برداري ارائه شده عرصه به سطح 131.80 مترمربع مشتمل بر کارواش می باشد . کارواش 

مذکور با اعیان  بسطح 34.18 مترمربع که برابر راي کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب 
بنا گردیده بود  در محل توسط عوامل شهرداري تخریب شد حال  مالک با توجه به اعتراض 
به دیوان عدالت اداري مجددا بناي مذکور را احداث نموده است . حالیه تقاضاي  پرداخت 
خالفی  را دارند . بسطح 97.62 مترمربع فضاي باز تجاري دارد و با توجه به امکان تامین 

پارکینگ در فضاي باز کسري پارکینگ تعلق نمی گیرد . با توجه به کاربري ملک  کال خارج 
   از تراکم می باشد . برابر خط پروژه 4-1 مورخ 95/11/23 ملک فوق فاقد عقب نشینی است

. 
پس از گزارش فوق راي بدوي مبنی بر جریمه از کمیسیون ماده صد صادر گردیده است 

.حالیه وکیل مالک مستنداتی ارائه نموده که قبل از تخریب ،  ملک بصورت کارواش با قدمت 
سال 1388 موجود بوده و در آن زمان نیز بدون مجوز بوده است و در سال 1391 نیز پروانه 
کسب از اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل با فعالیت (شستشوي اتومبیل) دریافت نموده 

..است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
47

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  بابت اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه 
ساختمانی ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 568,512,000(پانصد و  شصت 

و  هشت میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 56.4  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33827 بدوي سعدي  پور  
نقاشیان

1-2-10314-6-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  151 
مورخ98/16/16به صورت 3 طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل538.40 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 70 درصد---- سطح اشغال اجرا -

.شده 79.04درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 6.39 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  15.49 مترمربع که جمعآ بسطح  46.47 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0.48 مترمربع که -

جمعآ بسطح 1.44مترمربع
 عرض راه پله  2.80متر-

 افزایش در زیرشیروانی انباري بسطح 2.10  مترمربع-
کاهش راه پله در زیرشیروانی بسطح 5.14 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
با توجه به جانمایی پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد که درهنگام پایانکار امتحان -

..عملی الزامی و نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
48

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به کاربري تجاري ملک به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها در خصوص بالکن تجاري راي به اخذ جریمه با ضریب چهار 
برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف به مبلغ 9,652,500(نه میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 11  4
 

219375  , 1380 1398/12/10 بالکن در حد مجاز 1/98/33828 بدوي خیابان  
سعدي 
روبروي 

چلوکبابی 
 نجاتی

1-2-10315-88-1-7-0 29
49

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  برابر قرارداد اجاره بنیاد وپروانه ساختمانی 756 مورخ 58/6/10  
به صورت یک باب مغازه پالك 291-278 با متراژ 24 مترمربع بانضمام بالکن که اشاره اي در 

قرار داد اجاره به ان نگردیده است  و بابت ان مدارکی ارائه نداده اند  حالیه برابر نقشه 
معماري پیوست بالکن به مساحت 11مترمربع ( به مساحت 8 مترمربع درحد مجاز و به 

مساحت 3 مترمربع خارج از حد مجاز بالکن چوبی) ضمناv واحد تجاري مذکور با فعالیت 
فروش سیم کشی  ساختمان بوده  و داراي تابلو به ابعاد حدود 1.3*3.6  میباشد جهت میزان 

 دقیق عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد
برابر خط پروژه 13-98/10/10 فاقد عقب نشینی میباشد *****************

درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

29
49

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها:بناي 
احداثی مشارالیه را به لحاظ عدم رعایت اصول شهرسازي -حجم باالي تخلفات  ، راي 

به تخریب بناي بدون مجوز صادر و اعالم مینماید و با توجه به صدور راي  قلع بنا 
راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.

جریمه 1084.31  0
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/12 1/98/33829 بدوي گلسار خ  
192 

1-1-10595-5-1-0-0 29
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 344 مورخ 1393/12/26 بصورت 
ساختمان 6/5 طبقه در 11 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین مجموعاv با زیربناي 1258/12 متر 

.مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 98/98 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 94/55 متر مربع-2

تبدیل قسمتی از پیلوت در همکف به یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 44/77 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقات 6.5.4.3.2.1 بمساحت 754/98 متر مربع (هر طبقه 125/83 متر -4

مربع)
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 37/45 متر مربع -توسعه راه پله و راهرو -5

بمساحت 9/35 متر مربع
(توضیح اینکه طبق نقشه برداري بمساحت 114/10 متر مربع از فضاي بام بصورت تراس غیر 

مسقف مشاعی (بام تهرانی) میباشد که زیربنا لحاظ نمیگردد.)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 0/57 متر مربع -همکف -6
بمساحت 0/06 متر مربع -طبقات اول تا ششم بمساحت 18/60 متر مربع (هر طبقه 3/10 متر 

مربع)
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 11 واحد به 10 واحد-7

تعداد 13 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده ( دوازده واحد مسکونی - یکواحد تجاري) که با -8
.توجه به جانمایی پارکینگ ها تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند

% سطح اشغال مجاز در زیرزمین 45% -سطح اشغال موجود 73/04
%سطح اشغال مجاز در همکف 45% -سطح اشغال موجود 72/88

بمساحت 136/31 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و 36/31 متر مربع کسري حد نصاب 
.فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

   

29
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ3,475,425,600(سه میلیارد و  

چهارصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 346.82  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/33836 بدوي گلسار 
بلواراستادم
عین  16بن 
بست6متري

1-1-10124-514-1-0-0 29
51

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/312 مورخ 1397/10/18 به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 509.66 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 39.49 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 138 مترمربع ( هر طبقه 46 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 163.75 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.85 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.73 مترمربع -

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 2.5 متر مربع بدلیل احداث 2 عدد 
انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

.است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت پرداخت  -

.عوارض درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70 % ......................سطح اشغال استفاده شده  85.59
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ11,502,198,000(یازده میلیارد و  

پانصد و  دو میلیون و  یکصد و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 1169.6  3
 

3360000  , 1389
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/33843 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ  
114 

1-1-10171-32-1-0-0 29
52

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی190-89/7/19در 4/5طبقه به انضمام 
زیر شیروانی و5 واحد مسکونی و با زیربناي کال به مساحت1383/9مترمربع مجوز دریافت 

داشته و در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات داراي راي تجدید نظر و پرونده مختومه به 
شماره پرونده 143188 می باشد که پس از آن تا ارائه نقشه برداري برابر پالن معماري ارائه 

شده  (با توجه به هماهنگی مدیریت وقت که با پالن هاي معماري موجود در پرونده فنی 
محاسبه انجام گردیده است  در صورت هرگونه تغییر پس از ارائه آخرین نقشه برداري 

... متعاقبا اعالم نظر می گردد.) داراي اضافه بنا بشرح ذیل می باشد
اضافه بنامابالتفاوت بسطح تقریبی 2/3مترمربع در همکف /--

اضافه بنامابالتفاوت بسطح تقریبی 11.05مترمربع در هر طبقه و در مجموع 4 طبقه  /--
44.20 مترمربع و همچنین داراي مابالتفاوت سطح کنسول غیر مجاز درحد خیابان 11متري 

در مجموع 4 طبقه بسطح 13.20 مترمربع (در هر طبقه 3.30 مترمربع ) میباشد و به مساحت 
حدود61/95مترمربع  در هنگام صدور پروانه بصورت  تشویقی و جزء زیربنا محاسبه ولی در 

.تراکم لحاظ نگردیده است
.... احداث 3 طبقه مازاد در طبقات 5 و 6 و 7 که /--

طبقه 5 ......به سطح 342.30 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم بصورت تیپ طبقات در   -----
یک واحد مجزا که از این مقدار بسطح حدود 16.8مترمربع از آن بصورت احداث کنسول غیر 

.مجاز درحد خیابان 11متري میباشد
طبقه 6 .....به سطح 342.30 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم بصورت تیپ طبقات در   -----
یک واحد مجزا که از این مقدار بسطح حدود 16.80مترمربع از آن بصورت احداث کنسول 

.غیر مجاز درحد خیابان 11متري میباشد
طبقه 7.....به سطح 342.30 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم که با پله داخلی با طبقه   -----
ششم بصورت یک واحد مورد استفاده قرار میگرد که از این مقدار (بسطح حدود94مترمربع  

بصورت تراس رو باز و همچنین  بسطح حدود16/80مترمربع کنسول بسمت شارع 11
.متري)میباشد

افزایش سطح راه پله به بام به مساحت 13.70 مترمربع (ضمنا تاکنون انباري زیرشیروانی  /--
.که در پروانه صادره بسطح 148.90 مترمربع داشته,اجرا نگردیده است)

استفاده از   5%تشویقی آسانسور در هنگام صدور پروانه که  بدلیل  افزایش طبقه از4/5  به 
7/5 بسطح حدود20/55مترمربع اضافه بناي تراکمی دارندبدلیل عدم رعایت دو متر حیاط 

.خلوت بسطح حدود11/20مترمربع داشته است
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد.دیوار حائل روي بام بر اساس نقشه جزئیات 

.بپیوست پرونده فنی اجرا نشده است

29
52

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص رعایت پارکینگ با توجه به اینکه در مرحله قبل در خصوص رعایت پارکینگ 
اظهار نظر نگردیده بود که تا این مرحله کسري پارکینگی برابر وضع موجود مشاهده 

نگردیده و در صورت هرگونه تغییر پس از ارائه آخرین نقشه برداري متعاقبا اعالم نظر می 
.گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر احداث دو باب 
مغازه بدون مجوز شهرداري، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی 

وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول 
نظریه کارشناسی به شماره ش ر-203171 مورخ 98/11/03  ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 200،000،000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 40,000,000(چهل میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 104  0
 

220000  , 1379 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/33847 بدوي جاده  
  پیربازار

1-1-10358-84-1-0-0 29
53

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 22,000,000(بیست و  دو 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 50  2
 

220000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت 2 باب مغازه که یک باب داراي بالکن سراسري و روي دو باب مغازه 
در حال بهره برداري و داراي سند مفروزي  بسطح 52 مترمربع با پوشش صد در صد و بدون 
مجوز می باشد که برابر نقشه ارائه شده با زیربناي کل 104  مترمربع و اسکلت فلزي با قدمت 
سال 1379  و کال خارج از تراکم می باشد تعداد 2 باب کسري پارکینگ تجاري دارد باستناد 

خط پروژه 12-97/04/27 فاقد عقب نشینی نسبت به خ  24 متري آتی می باشد . مراتب 
. جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجها به دفاعیات معترض و قدمت بنا و تایید اصول 
بهداشتی و شهرسازي بنا به موجب نظریه شماره 211337 مورخ 98/11/14 کارشناس 
ضرورتی به قلع بنا ندارد ، لذا ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی در خصوص کلیه تخلفات به 
مساحت 106/92 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 718,502,400(هفتصد و  هجده 

میلیون و  پانصد و  دو هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 106.92  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 1/98/33851 تجدید 
نظر

 
سعدي(بلوار 
معلم) پور 

رجب مهدیه

1-2-10506-37-1-0-0 29
54

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/202 مورخ 1397/07/12 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 473.15 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.44 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 73.32 مترمربع ( هر طبقه 24.44 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.03 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.9 متر مربع ( هر طبقه 2.3 متر 
مربع )

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.23  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.زیر شیروانی به سطح 4.57 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

به سطح 18.97 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز  و به سطح 10.5 مترمربع داراي 
.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

29
54

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 10,186,800(ده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.24  1.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33853 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر خ 
خانجانی

1-1-10291-985-1-0-0 29
55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به دادنامه دیوان در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به 
شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره 91654 مورخ 98.5.30و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 1,389,700(یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  نه هزار و  هفتصد) ریال 
محکوم و اعالم میدارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 

قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 
پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 106.9  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33853 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر خ 
خانجانی

1-1-10291-985-1-0-0 29
55

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 213.80 مترمربع که داراي 
اعیان فاقد مجوز بمساحت 129.77مترمربع و سایبان بسطح 29.37 مترمربع که مقدار 
106.90مترمربع داخل تراکم ومقدار 52.24 مترمربع خارج تراکم و بصورت یک واحد 

مسکونی وبا مصالح بلوکی وبا قدمت سال (1375) که با توجه به قدمت بنا ضوابط پارکینگ 
تعلق نمیگردد.. ونیز تبدیل قسمتی از مسکونی به آرایشگاه زنانه بمساحت 20.26 مترمربع 

که با راه جداگانه و درب به داخل مسکونی (سال95براساس سوابق پرداخت عوارض اصناف) 
نموده که براساس ضوابط جاري براي واحد تجاري مذکور داراي یک واحد کسري تجاري 

..تعلق میگردد
ضمنآ برابر خط پروژه 11مورخ97/03/22(611) درحد شمالی وغربی به کوچه 12متري بمقدار 

103.50 مترمربع از عرصه واعیان ( که اینمقدار بسطح44.95 مترمربع از اعیان ومابقی از 
.عرصه) داراي عقب نشینی میباشد

 .مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

احداث یک طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 
1,030,075,200(یک میلیارد و  سی میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست)   ریال در 

حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 102.19  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/13 1/98/33854 بدوي فاز دوم 
معلم-علی 
آباد-کوچه 

یوسفی

1-2-10218-18-1-0-0 29
56

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 595,812,000(پانصد و  نود و  پنج میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 70.93  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33854 بدوي فاز دوم 
معلم-علی 
آباد-کوچه 

یوسفی

1-2-10218-18-1-0-0 29
56

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/23 مورخ 97/04/17 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 284.23 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 18.41 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 36.82 مترمربع (هر طبقه 18.41 مترمربع)-2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 102.19 مترمربع -3

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 15.70 مترمربع -4
کاهش راه پله و احداث آسانسور در همکف و طبقات که مطابق نقشه هاي ارائه شده عرض 

.پله از 0.90 تا 1.10 متر میباشد
داراي کسري فضاي باز به سطح 26.39 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 30 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
سطح اشغال مجاز در هنگام صدور پروانه 70 درصد و سطح اشغال موجود 85.34 درصد 

 .میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 19.68 مترمربع، 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 793,497,600(هفتصد و  نود و  سه میلیون و  چهارصد و  نود و  

هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 78.72  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/33857 بدوي خ  
رجایی(کوي 
  فرهنگیان)

1-2-10452-7-1-0-0 29
57

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/61 مورخ  97/5/6 با زیر بناي کل  452.03 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
خارج از عمق مجاز به طول 2.25 متر -

اضافه در همکف به سطح 19.68 مترمربع که سطح اشغال مجاز در پروانه (با احتساب راه  -
.پله) 66 درصد بوده که سطح اشغال اجرا شده 78 درصد می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 59.04 مترمربع ( هرطبقه 19.68 متر مربع ) -
.رعایت پارکینگ گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  بابت اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه 

ساختمانی ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 888,148,800(هشتصد و  
هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 88.11  3
 

3360000  , 1394
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/33863 بدوي  
گلسارخ192

  ك6

1-1-10295-24-1-0-0 29
58

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 348 مورخ 
92/11/10 می باشد که به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت  با راه پله به بام  در 2 واحد مسکونی 

:. و بازیربناي  کل  489/04 مترمربع صادرگردیده و درخصوص
اضافه بنا در همکف به سطح 29/87 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29/87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 29/87 مترمربع  -3

در هنگام صدور پروانه به سطح 134/10 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4
داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 93/6/19  کمیسیون ماده صد 

 محکوم به پرداخت جریمه گردیده وبراین اساس براي آن گواهی
عدم خالف بشماره 176536  مورخه 96/5/30 صادرشده  عملیات ساختمانی درحد نازك 
کاري است وبا توجه به پیشرفت قیزیکی برابر نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر 

 : مهندس نقشه بردار گردیده مجدداv داراي
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز مازاد برتراکم درهمکف  نسبت به زیربناي  راي  -1

 . کمیسیون ماده صد بسطح 0/29 مترمربع
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز مازاد برتراکم   در طبقات اول ودوم نسبت به  -2

  . زیربناي  راي کمیسیون ماده صد بسطح 0/58 مترمربع ( هرطبقه 0/29 مترمربع )
افزایش بناي مازاد برتراکم   در طبقات سوم وچهارم   به کسر حفره راه پله در طبقه  -3

. چهارم نسبت به  زیربناي پروانه  بسطح 53/82 مترمربع
افزایش بنا در زیرشیروانی بصورت راه پله وراهرو و انباري درحد تراکم بسطح 13/55   -4

 . مترمربع وبناي مازاد برتراکم بصورت انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 3/41  مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2/86 مترمربع .عرض  -5

 . موجود راه پله 1/1 متر
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 13/6 -6

  . مترمربع (هر طبقه 3/4  مترمربع) عرض موجود راه پله 1/1 متر
با توجه به افزایش بناي صورت گرفته بسطح 5/33 مترمربع عدم رعایت فضاي باز دارند   -7

. ضمناv سطح اشغال مجاز زمان پروانه 50% مورد استفاده به کسر راه پله  68/23% وتراکم 
 . %طبقات 100%   مورد استفاده به کسر راه پله  274/06

رعایت عرض معبر برابر پروانه وهمچنین رعایت دو واحد پارکینگ براي هرواحد مسکونی  
.گردیده حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ245,551,000(دویست و  چهل و  

پنج میلیون و  پانصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 79.21  1
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/12 1/98/33865 بدوي سیاه  
اسطلخ  
پشت 

شهرداري 
  ناحیه 122

1-2-10679-17-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 255مورخ 
97/08/26 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل  2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 238.43 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت سربندي و آجرچینی می 
:باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 %سطح اشغال مجاز 70% ------------- مورد استفاده 82.03 -
اضافه بنا در همکف به سطح 14.01مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح  30.66 مترمربع ( هر طبقه  15.33 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 33.76  مترمربع که راه دسترسی آن از راه -

. پله مشاعی است و لیکن حد نصاب یک واحد مستقل را ندارد
کاهش سطح راه پله به بام  0.29مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1 و 2 بسطح0.78  -
مترمربع (هر طبقه 0.39 مترمربع)

 رعایت پارکینگ می گردد -
 رعایت فضاي سبزمی گردد -
. رعایت فضاي باز نمی گردد-

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
. الزم به ذکر است که با توجه به توسعه ي بنا از عقب ساز به بر ساز تبدیل شده است

**********************************
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه کمیسیون ماده 
صد می باشد و حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون 

.را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ893,256,000(هشتصد و  نود و  

سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 106.34  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/33866 بدوي دیلمان- خ 
میرابوالقاسم
ي - انتهاي 
ك بوستان 

21

1-1-10492-28-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره    367      مورخه        
1397/12/7      می باشد که بصورت 3   طبقه روي پیلوت   در 3   واحد مسکونی  و 

 زیرشیروانی بصورت انباري
با آفتابگیر ضلع جنوبی بازیربناي کل 744/3    مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی 

 : درحد   سفت کاري    است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/71    مترمربع  -1

کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح یک مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -2
 . برتراکم . عرض راه پله 1/1 متر است وتغییر درعرض آن ایجاد نشده

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح  41/13   مترمربع ( هرطبقه   13/71    -3
 مترمربع )

کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی سوم بسطح 10/65 مترمربع وتبدیل آن به بناي  -4
مفید مازاد برتراکم  ( هرطبقه 3/55 مترمربع ) . عرض راه پله 1/1 متر است وتغییرعرض  

 . درآن ایجاد نشده

تبدیل آفتابگیر بسطح 39/45  مترمربع به بناي مفید مازاد برتراکم ( هرطبقه 13/15  -5
مترمربع )

افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد مسکونی که با توجه به ضوابط درب  -6
زمان صدور پروانه  مجاز به نصب دو درب 3 متري با رعایت پارك حاشیه اي بوده حال با 

 عنایت به اصالح نقشه اجرایی اقدام به
نصب دو درب ماشین رو با عرضهاي 2/7 متري و3/3  متري با رعایت پارك حاشیه اي نموده 

وپس از اجراي کفسازي وآزمایش پارك عملی درمحل چنانچه دسترسی مناسب براي 
پارکینگ شماره 2 وجود نداشته باشد کسري

.  پارکینگ آن قابل بررسی می باشد 
باتوجه به افزایش واحدها براساس ضوابط صدور پروانه کسري 37/69  مترمربع فضاي باز  -7

 .  دارند
افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 0/4 مترمربع . ضمناv سطح اشغال مجاز با تراکم تشویقی  -8

عقب نشینی 73%   مورد استفاده 85/04%   وتراکم طبقات با تراکم تشویقی عقب نشینی 
 %219%   مورد استفاده 255/12

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 19.1 مترمربع، 

مازاد انباري به مساحت 0.5 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 537,540,000(پانصد و  سی و  
هفت میلیون و  پانصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.8  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/33868 بدوي بلوار 
شهداي 
گمنام 
-کوچه 

بهار-خیابان 
66-فرعی 

12

1-2-10145-717-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  399 مورخه 
97/12/15   می باشد که بصورت  2  طبقه بازیرشیروانی روي پیلوت   در  2   واحد مسکونی 

 بازیربناي کل350/1  مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري است وتا این مرحله برابر نقشه برداري 

: ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح   19/1  مترمربع  -1

 افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح 38/2  مترمربع ( هرطبقه 19/1  مترمربع ) -2
 . باتوجه به افزایش بناي مذکور بسطح 16/28  مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند -3

تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 0/5  مترمربع مازاد  -4
 . برتراکم

ضمناv درزیرشیروانی بسطح 11/44  مترمربع کاهش بنا دارند . رعایت دو واحد پارکینگ 
گردیده حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

 .  
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب سه برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,940,292,800(دو میلیارد و  
نهصد و  چهل میلیون و  دویست و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 293.41  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/33870 بدوي خ صفاري   
مویدي(بن 
بست 3)

1-2-10049-45-1-0-0 29
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/504 مورخ 1397/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 687.84 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 18.9 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 105.12 مترمربع ( هر طبقه 35.04 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 164.89  -
مترمربع

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.40 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -
سوم جمعاً به سطح 2.1 متر مربع ( هر طبقه 0.7 متر مربع )

ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا  1.30 متر متغیر می 
.باشد

.زیر شیروانی به سطح 14.28 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می 

.باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  65% ...................... مورد استفاده 78.53
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و موارد اعالمی معترض 

در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص اضافه بناي همزمان ساز همکف به 
مساحت 2.77 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز طبقات به مساحت 11.08 مترمربع، 

مازاد انباري به مساحت 6.81 مترمربع، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 138,835,200(یکصد 
و  سی و  هشت میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 20.66  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/27 1/98/33878 تجدید 
نظر

استادسرا 
سعدي ك 

 نوري
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/125 مورخ 97/6/6  بصورت 4 طبقه روي پیلوت و در 4 واحد  مسکونی می باشد که 

:قبالً در مرحله  سفت کاري و سربندي از بابت تخلفات زیر داراي سوابق بوده است
اضافه بنا در همکف بسطح 29.94 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی  چهارم جمعاً بسطح 119.76 متر مربع ( هر طبقه 29.94 متر  -2
مربع)

اضافه بنا تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 6.45 متر  -3
مربع و در طبقات اول الی چهارم جمعاً  بسطح 25.8 متر مربع ( هر طبقه 6.45 متر مربع)

.رعایت پارکینگ می گردد
.از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر مورخ 97/12/18 کمیسیون ماده صد می باشد ***

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري و در حال اتمام بوده و به استناد نقشه برداري 
:تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 2.77 متر مربع -1
تبدیل پیلوت به 2 باب تجاري بسطح 42.31 متر مربع که یکی از مغازه ها بر روي پخ بوده  -2

.و به همق حدود یک متر داراي درب کرکره اي داخل کوچه 8 متري می باشند
ضمنا داراي یک باب انبار تجاري بسطح 14.02 متر مربع بوده که منضم به مغازه نبشی  -3

.بوده و داراي درب دسترسی از معبر 8 متري می باشد
اضافه بنا یکدست ساز در طبقات اول الی چهارم جمعا بسطح 11.08 متر مربع ( هر طبقه  -4

2.77 متر مربع)
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 6.81 متر مربع ضمن کاهش سطح شیروانی  -5

بسطح 11.81 متر مربع
.رعایت پارکینگ مسکونی گردیده و داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6
با توجه به افزایش عرض درب داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت اخذ عوارض  -7

.درآمدي می باشد
.جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 98/9/19 بسطح 2.4 متر مربع از عرصه و اعیان در  ***
.تعریض قرار دارد اما رعایت عرض 10 متر معبر در حد جنوب گردیده است

(بر اساس خط پروژه عرض معبر در طول کوچه بین 10 تا 11 متر متغیر می باشد  اما مبناي 
پروانه کوچه 10 متري بوده است)

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد 
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در خصوص احداث سایه بان متصل به اعیات جهت تامین پاریکنگ به مساحت 6.09 
مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز همکف به مساحت 5.96 مترمربع، اضافه بناي 
همزمان ساز تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 14.64 مترمربع، اضافه بناي 

همزمان ساز طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 17.45 مترمربع، توسعه همزمان ساز 
راه پله به بام به مساحت 2.79 مترمربع ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
157,061,400(یکصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  شصت و  یک هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 46.93  3
 

1100000  , 1388
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/33879 تجدید 
نظر

گلسار -  
بلوار گیالن 

 خ 178
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي 
پروانه بشماره 523-87/09/06 به صورت  4/5طبقه با یک واحد در زیرشیروانی شامل 9 

واحد مسکونی می باشد که از بابت افزایش بنا برخالف مدلول پروانه داراي سوابق گزارش  
تخلف بوده که منجر به صدور آراي بدوي و تجدید نظر مبنی بر جریمه گردیده که پس از 

: پرداخت مبلغ جریمه گواهی عدم خالف دریافت نموده اند
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*************
عملیات ساختمان به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره برداریست  و با توجه به آخرین 
نقشه برداري ارائه شده از وضع موجود که ممهور به مهر مهندس  نقشه بردار می باشد ، 

: داراي مغایرت هاي همزمانساز ذیل نسبت به سوابق پیشین می باشد
 احداث 10 باب انباري در 2 متر حیاط خلوت بسطح 26.55 مترمربع -

احداث سایبان با مصالح همگن متصل به اعیان جهت تامین پارکینگ بسطح 6.09 مترمربع -
 

 مابه التفاوت اضافه بناي همزمانساز در همکف بصورت سایه کنسول بسطح 5.96 مترمربع -
مابه التفاوت همزمان ساز کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح  -

0.60 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم بسطح 14.04 مترمربع (هر طبقه 3.51 مترمربع)
اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا پنجم بسطح 17.45مترمربع ( هر طبقه 3.49  -

مترمربع )
توسعه همزمانساز راه پله تا بام بسطح 2.79 مترمربع -

. رعایت 8 باب پارکینگ با توجه به ضوابط پروانه می گردد -
الزم به توضیح است که سازنده متواري شده و ساکنین در حال انجام ادامه روند پرونده  */*

/*/. می باشند
پس از گزارش فوق راي جریمه  بابت اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات و راي 
تخریب از بابت احداث انباري در حیاط خلوت صادر شده است و حالیه  تقاضاي صدور 

 . پایانکار را دارند
ضمنا با توجه به راي و تغییرات نیاز به ارائه نقشه برداري از آخرین وضعیت موجود می باشد 

 . . مراتب جهت  مختومه نمودن پرونده خالف و صدور دستورات مقتضی  تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اعتراض مالک و اعالم نظریه کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر تایید 
سال وقوع تخلف(سال 1397)و عدم اعتراض مالک لذا به استناد تبصره 5 در مورد 

عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با توجه 
به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 2,970,000,000(دو میلیارد و  نهصد و  هفتاد میلیون ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 450  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/26 1/98/33907 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار شهید  
انصاري 
روبروي 

پمپ بنزین 
  فرزانه

1-1-10507-164-1-0-0 29
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با توجه به اعتراض مالک و اعالم نظریه کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر تایید 
سال وقوع تخلف(سال 1397)و عدم اعتراض مالک لذا به استناد تبصره 4 در مورد 

احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه برابر یک 
پنجم ارزش سرقفل معادل 5,252,340,000(پنج میلیارد و  دویست و  پنجاه و  دو 

میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 442.64  0
 

3300000  , 1397  بالکن بدون پروانه 

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده طبق سند مالکیت (ماده 147) بصورت ششدانگ یکباب کارگاه 
فلزکاري مشتمل بر 3 باب مغازه و محوطه  بمساحت 306 متر مربع که وضع موجود بصورت 
احداث سوله تجاري با اسکلت فلزي و با قدمت سالجاري طبق نقشه برداري با زیربناي 306 

متر مربع بهمراه بالکن بمساحت 136/64 متر مربع (بمساحت 102 متر مربع در حد 1/3 و 
.بمساحت 34/64 متر مربع خارج از 1/3)و بدون مجوز احداث گردیده است

توضیح اینکه جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي 
خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
11 مورخ 1397/04/10 بمساحت حدوداv 59/75 متر مربع در تعریض معبر 12 متري و پخ دو 

.گذر قرار دارد
الزم به ذکر است که با توجه به زیربناي تجاري تعداد 18 واحد کسري پارکینگ تجاري 

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  بصورت اطاقک زیر شیروانی راي به جریمه به مبلغ122,946,000(یکصد 

و  بیست و  دو میلیون و  نهصد و  چهل و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 13.22  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/26 1/98/33909 بدوي گلسار    
  خیابان 122

1-1-10391-32-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق بصورت
((ملک مذکور داراي پروانه شماره 395 مورخ 93/12/28  بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 
یکواحد مسکونی با زیر بناي 167/15 مترمربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به اتمام 

: رسیده و طبق سوابق برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% داراي
%عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري و احداث بنا با پوشش 100 -1

افزایش بنادر همکف بمساحت 11/81 مترمربع ( از این مقدار بسطح 2.55 در حد تراکم و  -2
مابقی خارج از تراکم می باشد)

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه فاقد بالکن بمساحت 33/35 متر مربع  به  -3
ارتفاع حدوداv 3/30 متر

افزایش بنا در طبقات اول و دوم جمعاv بمساحت 23/62 متر مربع ( هر طبقه 11/81 متر  -4
مربع)

احداث پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر در طبقات اول و دوم جمعاv بمساحت 3/18  -5
متر مربع

بناي خارج تراکم به جهت برگشت 10% تشویقی آسانسور بمساحت 6/56 مترمربع با  -6
توجه به حذف آسانسور

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 12/7 متر مربع  و در طبقات اول و دوم جمعاv بمساحت  

 17/38 متر مربع
در هنگام صدور پروانه بمساحت 25/73 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند (  -8

تبصره 7)
با توجه به ضوابط پارکینگ در نقشه ارائه شده حداقل فضاي 3 متر جهت پارك خودرو  -9
بین دو دیوار رعایت نگردیده لذا داري 2 واحد کسري پارکینگ تجاري ( یک واحد براي 

.مسکونی و یک واحد براي مغازه) می باشد
بابت موارد مذکور داراي رأي همعرض مورخ 1397/06/24 و متعاقب آن گواهی عدم خالف 

.بشماره 205071 مورخ 1397/08/12 دریافت نموده اند
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به احداث اتاق در زیرشیروانی بمساحت 
13/22 متر مربع ( تبدیل راهرو به اتاق 4/54 متر مربع-احداث اتاق 8/68 متر مربع ) نموده 

.اند
مراتب با توجه به نامه ارسالی از کمیسیون درخصوص منضم بودن اتاق احداثی در 

.زیرشیروانی و راه دسترسی آن بحضور تقدیم میگردد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه کل ملک بصورت یکواحد تجاري و یکواحد مسکونی بوده 
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،اتاق مذکور منضم به واحد مسکونی بوده و به واحد فوق راه دسترسی دارند.))
***********

تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
مراتب با توجه به نامه ارسالی از کمیسیون جهت ارائه مستندات از قبیل نقشه و عکس رنگی 

.از راه پله داخلی بحضور تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف به سطح 38.75 مت مربع و طبقات هر کدام بسطح 38.75 متر 
مربع جمعا بسطح 155 متر مربع و کاهش ابعاد راه پله و افزایش مسکونی بسطح 1.89 

متر مربع راي به جریمه به مبلغ1,972,051,200(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  دو 
میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 195.64  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/33919 بدوي استاد سرا  
کوچه نوري 
- بن بست 
رضازاده بن 
بست مهر 

شریف

1-2-10016-18-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 363 مورخ 
97/12/06به صورت 4طبقه روي پیلوت در8 واحد مسکونی  با زیربناي کل 1145مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقه اول به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  68.99 درصد---- -

.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله   81.51 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح  38.75مترمربع-

 افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 38.75 مترمربع که جمعا بسطح 155 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه همکف بسطح  1.89 مترمربع-

 عرض راه پله درهمکف 2.90 متر-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
...براساس چیدمان پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد -
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

راي به اخذ جریمه به مبلغ 110,980,000(یکصد و  ده میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار )  
ریال صادر می گردد. 

جریمه 17.9  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/33931 بدوي فلکه قلی  
پور خ کوي 
حسینی   

بعد از 
مسجد 

ابوالفضل 
نبش کوچه 

57

1-1-10699-4-1-0-0 29
68

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 

برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 59,482,800(پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  
هشتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 191.88  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 590 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان در حال احداث در مرحله اجراي سقف 

 دوم بصورت اسکلت بتنی و بدون مجوز احداث گردیده
و طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت عرصه 117/18 متر مربع  همچنین زیربناي همکف 

.بمساحت 105/80 متر مربع و طبقه اول بمساحت 103/98 متر مربع میباشد
توضیح اینکه ارتفاع پیلوت حدوداv 4 متر (با قابلیت احداث تجاري) و

جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه 
توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 

.مورخ 1398/11/14 فاقد عقب نشینی میباشد
 %سطح اشغال مجاز 75%  -سطح اشغال موجود 90/28

بناي خارج از تراکم تا این مرحله 17/90 متر مربع - بناي داخل تراکم بمساحت 191/88 متر 
مربع

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 79.16 مترمربع، اضافه 
بناي طبقات دوم الی چهارم، هر یک به مساحت 60.12 مترمربع، اضافه بناي طبقه 
پنجم به مساحت 95.72 مترمربع، توسعه انباري زیرشیروانی به مساحت 56.73 

مترمربع، توسعه راه پله به بام به مساحت 3.33 مترمربع، احداث راه پله به بام به 
مساحت 26.88 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 8.94 مترمربع، مازاد 

انباري به مساحت به مساحت 1.24 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 350.05 
مترمربع، که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد 

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 8,468,841,600(هشت میلیارد و  چهارصد و  شصت و  هشت 

میلیون و  هشتصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 881.57  3
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/12/14 1/98/33947 بدوي گلسار-  
 خیابان 120

1-1-10102-28-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 484 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بهمراه 

انباري در زیرشیروانی مجموعاv با زیربناي 1783/68 متر مربع صادر گردیده که عملیات 
.اجرایی در حد نازك کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 158/32 متر مربع (هر طبقه 79/16 متر مربع)-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 180/36 متر مربع (هر طبقه 60/12 متر مربع)-2
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 95/72 متر مربع-3

 احداث طبقه ششم بمساحت 353/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 56/73 متر مربع -توسعه راه پله به بام بمساحت -5

3/33 متر مربع
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 51/84 متر مربع بدلیل احداث 

.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است
احداث راه پله به بام بمساحت 26/88 متر مربع-6

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/94 متر مربع و طبقات -8

5.4.3.2.1 بمساحت 6 متر مربع (هر طبقه 1/20 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در همکف بمساحت -9

1/24 متر مربع
اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 350/05 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -10

اعطایی (تبصره 7)
.کسري پارکینگ ندارند

 %سطح اشغال مجاز 45% -سطح اشغال موجود 71/23
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ66,931,200(شصت و  شش 

میلیون و  نهصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 9.96  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/33956 بدوي پارك  
نیکمرام - 

کوچه هاله1 
- بن بست 

شبنم

1-2-10086-147-1-0-0 29
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم طبقه مازاد  راي به جریمه به مبلغ1,652,112,000(یک میلیارد و  

ششصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 163.9  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/164 مورخ 1397/06/25 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 712.19 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 2.49 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 7.47 مترمربع ( هر طبقه 2.49 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 163.90 مترمربع -
.زیرشیروانی به سطح 21.44 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 61.36% ...................... سطح اشغال استفاده شده به کسر 
% راه پله 62.31

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 712,000,000(هفتصد و  دوازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/10 1/98/33975 تجدید 
نظر

انتهاي 16  
متري 

حسین اباد  
9

1-2-10245-18-1-0-0 29
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در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 204560  مورخ 1398.11.06  ارزش سرقفلی 

درخصوص تبدیل یکباب مغازه به سه باب با لحاظ توسعه تجاري در همکف و تبدیل 
طبقه اول مسکونی به بالکن تجاري به مبلغ 9.961.127.660  ریال برآورد گردید  ؛ لذا 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 1,992,225,532(یک میلیارد و  نهصد و  نود 

و  دو میلیون و  دویست و  بیست و  پنج هزار و  پانصد و  سی و  دو) ریال محکوم و 
اعالم می نماید.  

جریمه 225.49  0
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 2,235,537,600(دو میلیارد و  دویست و  سی و  پنج میلیون و  پانصد و 
 سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 209.32  3
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی و شروع سفتکاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/141 مورخ 97/06/11 به صورت 4 طبقه در دو واحد 

مسکونی بر روي یک باب مغازه به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 672.35 
مترمربع میباشد، حالیه ضمن تبدیل اسکلت بتنی به فلزي و پوشش کامل عرصه با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 
:باشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 21.21 مترمربع که از این مقدار 1.58 مترمربع افزایش سطح  -1
.رواق میباشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.64 مترمربع -2
توسعه تجاري در همکف به سطح 41.98 مترمربع و تبدیل یک به سه واحد تجاري -3

تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري به سطح 183.51 مترمربع -4
 کسري 4 واحد پارکینگ تجاري -5

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 3.35 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقات اول (بالکن) و دوم به سطح 181.12 مترمربع (هر طبقه 90.56 -7

مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.18 مترمربع

کاهش طبقات و واحدهاي مسکونی
داراي کسري فضاي باز به سطح 13.16مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 20.22 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب پارکینگ نصب نگردیده است

سطح اشغال (به کسر سایبان و رواق) در هنگام صدور پروانه 70.33 درصد و سطح اشغال 
.موجود (به کسر رواق) 83.10 درصد میباشد

.مطابق نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله 1.10 تا 1.25 متر میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول شهرسازي و بهداشتی بنا ، 

قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 
212658 مورخ 98/11/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 

ضرورت همبادي با ساختمان هاي مجاور و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا 
احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,945,569,600(یک میلیارد و  نهصد 
و  چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می 

گردد. 

جریمه 197.37  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 1/98/33977 بدوي گلسار  126 
 

1-1-10473-22-1-0-0 29
72

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/127 مورخ 97/06/06 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی و بازیربناي 860.76 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.93 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.32 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 45.28 مترمربع (هر طبقه 11.32 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 18.55  -4
مترمربع

احداث یک طبقه مازاد به سطح 100.25 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی -5
احداث انباري به سطح 6.10 مترمربع در طبقه پنجم -6

 اضافه بنا در راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح 21.94 مترمربع -7
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

سطح اشغال مجاز پروانه 56.17 درصد و سطح اشغال موجود 60.31 درصد میباشد.(بدون  
احتساب سایبان)

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,072,814,400(یک میلیارد و  

هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 106.43  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/12 1/98/33984 بدوي بیستون   
احساندوس
ت بن بست 

فیروزي

1-2-10088-231-1-0-0 29
73

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/389  مورخ 1396/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 545.24 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 26.17 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 78.51 مترمربع ( هر طبقه 26.17 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.23 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.23 متر مربع ( هر طبقه 0.41 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.15 متر تا 1.20 متر متغیر می 

.باشد
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.29 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف با احتساب راه پله 64.27% ...................... سطح اشغال 

%استفاده شده  77.12
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 19.78 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

چهارم، هر یک به مساحت 12.82 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
5.88 مترمربع، اضافه بناي راه پله به بام به مساحت 1.07 مترمربع که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

655,284,000(ششصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  چهار هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 78.01  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/14 1/98/33994 بدوي طالقانی   
صفاري(کوچ

ه لسلن)

1-2-10050-50-1-0-0 29
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/116 مورخ 1397/05/30 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 982.98 مترمربع صادر 
شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات خارج سطح اشغال به شرح 

: زیر می باشد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 54.99 درصد ---- سطح اشغال اجرائی 

.59.55 درصد می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 19.78 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.82 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 12.82 مترمربع-
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 12.82 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 12.82 مترمربع-
کاهش سطح راه پله در همکف و افزودن به بناي مفید بسطح 0/77 مترمربع -

 کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید در طبقه یک بسطح 0/88 مترمربع -
کاهش سطح راه پله وافزودن به بناي مفید در طبقات 2-4 هر کدام بسطح 1.41مترمربع که  -

 جمعآ بسطح 4.23 مترمربع
 کاهش سطح انباري در زیرشیروانی بمقدار 0/29 مترمربع -
 کاهش سطح راهرو در زیرشیروانی بمقدار 16.71 مترمربع -

 افزایش سطح راه پله به بام بمقدار 1/07 مترمربع -
تعداد واحد هاي مسکونی چهار واحد با زیربناي مفید کمتر از 180 متر مربع  که با احتساب 

 .سایه بان و فاقد کسري پارکینگ می باشد
..حالیه مالک درخواست صدور عدم خالفی را دارند

.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
74

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد..

ردتخلف  3
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/17 1/98/34002 بدوي رشتیان - 
ابتداي 

فوالد لوي 
 چهار

1-2-10088-248-1-0-0 29
75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مرتضی ستوده مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر طبقه به 

مساحت 39.28 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب سه برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,993,017,600(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  سه میلیون و  هفده هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 197.72  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/34002 بدوي رشتیان - 
ابتداي 

فوالد لوي 
 چهار

1-2-10088-248-1-0-0 29
75

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/142مورخ 98/06/11 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 543.85 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده ضمن اجرا به صورت پوشش کامل عرصه بر خالف مدلول 

:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 39.28 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 157.12 مترمربع (هر طبقه 39.28 مترمربع)-2
به سطح 1.32مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -3

زیرشیروانی دارد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 7.46 مترمربع

.افزایش واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد که تا این مرحله تامین پارکینگ می گردد
.سطح اشغال مجاز پروانه 70.38 درصد و سطح اشغال موجود 98.60 درصد میباشد 

داراي کسري فضاي باز به سطح 62.06 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 13.72مترمربع 
.میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

70,828,800(هفتاد میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.54  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/34004 بدوي بلوار  
دیلمان- 

زمین هاي  
احمد پناه

1-1-10463-8-1-0-0 29
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي  پروانه  و پایانکار می باشد. حالیه مالک 
بدون مجوز  اقدام به توسعه زیر شیروانی بسطح 10.54 متر مربع جهت احداث یک باب 

انباري نموده  است. درخواست رسیدگی به تخلف انجام شده را دارند. مراتب جهت دستور 
.تقدیم می گردد

29
76

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ در حد تراکم  ، ضمن نقض راي بدوي ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 196886مورخ 

98.10.26و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 964,810(نهصد و  شصت و 

 چهار هزار و  هشتصد و  ده) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 87.71  0.1
 

110000  , 1374 احداث بناي جداساز 1398/12/13 1/98/34011 تجدید 
نظر

جاده 
پیربازار 
 فخب

1-1-10663-30-1-0-0 29
77

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک باب خانه 
ویالیی برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 78.23 مترمربع درحد تراکم و انباري 

جداساز در محوطه به سطح 9.48 مترمربع با قدمت سال 74 می باشد. از بابت آن سوابقی 
ارائه نگردید

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/02/25 فاقد عقب نشینی از معبر 24 متري 

.میباشد
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-248315-1397 مورخ 97/12/19 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی (تجاري-صنعتی-اداري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط 
شهرسازي  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 502,572,000(پانصد و  دو 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار )  ریال محکوم می گردد.

جریمه 81.06  2
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/04 1/98/34015 بدوي دهسرا بعد  
از دکل 

فشار قوي 
از سمت 
چهارراه 
شهید 

  بهشتی

1-1-10462-14-1-0-0 29
78

در خصوص کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده  ساختمان در حال احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 250 مورخ 
..95/12/28 به صورت 3 طبقه آموزشی (دبستان) بازیربناي 1828.5 مترمربع می باشد

الزم بذکراست داراي سوابق گزارش تخلفات درمرحله اتمام بتن ریزي سقف اول و اضافه بنا 
در همکف به سطح 14.53مترمربع الزم به ذکر است چون مرحله ساختمانی از حد مجاز 

گذشته ، در نتیجه متراژ همکف در پروانه به سطح 448 مترمربع به صورت داخل تراکم پایه 
.در فرم تحلیل لحاظ می گردد.ضمناً میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد

داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي وتجدید نظر بشماره هاي 1/96/22231 مورخ96/10/16و 
1/96/22643 مورخ96/11/07 وسوابق پرداخت تخلف درواحد جلوگیري از تخلفات 

..ساختمانی میباشد
====

حالیه با توجه به ادامه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که براساس نقشه برداري 
:.ارائه شده داراي افزایش بنا در همکف وطبقات خارج تراکم بشرح ذیل میباشد

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  43.27 درصد----سطح اشغال -
.. استفاده شده اجرائی بمقدار 44.95درصد

مابه التفاوت افزایش بنا در همکف بسطح 2.83 مترمربع (نسبت به راي صادره قبلی) -
افزایش بنا در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 17.36 مترمربع که جمعا بسطح 52.08 مترمربع -

افزایش بنا درادامه راه پله به بام بسطح 26.15 مترمربع-
با توجه به حذف پارکینگ در پیلوت و محاسبه تعداد مورد نیاز پارکینگ (ضوابط آموزشی -
- دبیرستان هر 100مترمربع 2پارکینگ) لذا بتعداد 39 پارکینگ مورد نیاز که براساس نقشه 
برداري ومعماري پیشنهادي در فضاي باز 15 واحد پارکینگ تامین ومابقی بتعداد 24واحد 
کسري پارکینگ آموزشی تعلق میگردد..که سه واحد سابقه پرداخت کسري پارکینگ در 

زمان پروانه داشته ونیازبه  تائید واحد محترم درامدي بوده و نیز 19 واحد کسري پارکینگ 
محاسبه نشده که درزمان پروانه بخاطر محاسبات بصورت دبستان دارد.(که نیاز به نظریه 

ارشادي و کارگروه) و 2واحد کسري پارکینگ جدید به جهت افزایش بنا در زیربناي اجرایی 
..میباشد

الزم به توضیح است درزمان پروانه محاسبه براساس ضوابط پارکینگ دبیرستان اگر انجام 
میگردید بتعداد 37 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که 15پارکینگ تامین و 22واحد کسري 

پارکینگ داشته که سه واحد پارکینگ داراي سوابق پرداختی درهنگام صدور پروانه بوده که 
نیازبه تائید واحد درآمدي درخصوص پرداخت سه واحد کسري پارکینگ میباشد.(و طبق 

توضیحات فوق الذکر 19واحد کسري پارکینگ لحاط نگردید.)
الزم بذکراست در هنگام صدور پروانه متقاضی مدعی براینکه مرگز آموزشی بصورت 
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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10:23زمان گزارش :
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دبیرستان متوسط اول ودوم بوده لذا در پروانه بصورت دبستان محاسبه گردیده است..که با 
توجه به بررسی مجدد از پرونده فنی داراي نامه اداره کل نوسازي مدارس استان بشماهر 
11/955/6304 مورخ 95/10/18 درخصوص تائید نقشه هاي پیشنهادي --و نامه بشماره 

11/943/7983 مورخ 94/12/18 درخصوص تائید بناي1100مترمربع جهت احداث بنا بصورت  
..مدرسه غیر دولتی مقطع متوسطه دوم  توسط ادراه کل نوسازي ومدارس میباشد

==
الزم به توضیح است ملک فوق داراي سوابق شکایت به شماره درخواست 315806  ثبت در 

سیستم شهرداري از جانب همسایه حد غرب مبنی برتداخل 2 پالك به سطح 31.35 
..مترمربع ( 3.30 * 9.50 ) می باشد

برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/09/08 رعایت عقب نشینی گردیده لذا درخصوص 
...تجاوز به ملک مجاور از مراجع ذیصالح میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
=====

حالیه براساس نقشه هاي اصالحی پیوست متقاضی پس از تغییر نوع آموزشی از دبیرستان 
به ابتدائی  مطابق پروانه صادره که بصورت مدرسه ابتدائی راداشته که کسري پارکینگ فوق 

..الذکر از 19واحد کسري پارکینگ به یک واحد کسري پارکینگ کاهش میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ430,510,800(چهارصد و  سی میلیون 
و  پانصد و  ده هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 40.31  3
 

3560000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/26 1/98/34016 بدوي گلسار-  
خ130 پشت 

کاکتوس 
کوچه 

توحید 11

1-1-10433-6-1-0-0 29
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 237مورخ 94/12/04
 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 10 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1370.40 مترمربع می 
باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و عدم رعایت 

عقب سازي در طبقه 5 اقدام به احداث نموده ، در مرحله اجراي اسکلت و سربندي و 
آجرچینی داراي سوابق گزارش تخلف بوده و با توجه به صورتجلسه مورخ 1395/12/21 

محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و پس از آن گواهی عدم خالف بشماره 
. 279538-96/11/19 با زیربناي 1983.84 مترمربع اخذ نموده اند

مجددا در مرحله اتمام عملیات ساختمانی و بهره برداري  داراي سابقه گزارش مغایرت نسبت 
. به عدم خالف صادره بوده که داراي راي جریمه و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات است
*********************************************************

*******
مجددا با توجه به بازدید بعمل آمده و مغایرت موجود طبق نقشه ، بدون مجوز و با اسکلت 
فلزي  اقدام به احداث یک اتاق وسرویس بهداشتی (بسطح 20.65 مترمربع ) و تراس روباز 
(بسطح 19.66 مترمربع ) در مجموع  بسطح 40.31 مترمربع ،  بصورت یک طبقه مازاد نموده 

. اند که راه دسترسی آن از تراس طبقه 6 و منضم به واحد مذکور می باشد
. از بابت تخلف مذکور داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد

مراتب با توجه به درخواست متقاضی ، جهت بروزرسانی گزارش و  صدور دستورات بعدي 
 . تقدیم می گردد

29
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,340,676,800(دو میلیارد و  
سیصد و  چهل میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 232.21  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/34022 بدوي دیلمان  
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10485-23-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  54 مورخ 
98/03/26به صورت 3 طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل 634.73

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 65 درصد---- سطح اشغال اجرا -

.شده  76.62درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 12.75 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  15.27 مترمربع که جمعآ بسطح  45.81 مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 160.90مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  2.09 مترمربع که -
جمعآ بسطح 6.27 مترمربع

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف بسطح 1.48 مترمربع-
 عرض راه پله  2.80متر-

 افزایش در زیرشیروانی (بصورت احداث یکباب انباري بسطح 5 مترمربع-
کاهش راه پله در زیرشیروانی بسطح 1.33 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
با توجه به جانمایی پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد که درهنگام پایانکار امتحان -

..عملی الزامی و نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ508,771,200(پانصد و  هشت 

میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 75.71  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/14 1/98/34024 بدوي بلوار گیالن  
انتهاي خ 
20-192

  متري گاز

1-1-10592-23-1-0-0 29
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ1,428,134,400(یک میلیارد و  

چهارصد و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 141.68  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/14 1/98/34024 بدوي بلوار گیالن  
انتهاي خ 
20-192

  متري گاز

1-1-10592-23-1-0-0 29
81

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/98مورخ 
1398/04/27بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  و راه پله و 
اتاقک آسانسور باالي زیرشیروانی  با زیربناي 592.87 متر مربع در سه  واحد مسکونی 

صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
 اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 16.06 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم  بسطح حدود  48.18 متر مربع (هر طبقه 16.06 متر  -2

مربع )
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه  چهارم بسطح حدود  -3

 141.68 متر مربع
 کاهش  بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  9.17 متر مربع-4

کاهش بنا درراه پله به بام و اتاقک آسانسور باالي زیر شیروانی بسطح 24.05 متر مربع   -5
 الزم  به توضییح است  راه پله به بام و اتاقک آسانسور در طیقه زیرشروانی اجرا شده است
اضافه بناي ناشی از اجراي چهار  باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -6

 جمعآ بسطح 2.42متر مربع
اضافه بناي ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع ساختمان  -7

بسطح 9.05 متر مربع ( 1.94+3*2.37) عرض راه پله 1.15 متر می باشد
 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز بسطح 40.36 متر مربع می باشد -8

رعایت پارکینگ می گردد  درخواست گواهی عدم خالف  را دارند سطح اشغال مجاز با 
احتساب زیربناي راه پله 76% سطح اشغال اجرائی با احتساب زیربناي راه پله %85.86 

.عرض راه پله موجود 1.15 متر می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به صدور راي  جریمه در خصوص سایبان احداثی لذا  کسري پارکینگ موضوعا 
منتفی است.

ردتخلف 100  3
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 1/98/34025 بدوي بلوار رجایی 
گیالنشهر 
 12متري

1-2-10127-23-1-0-0 29
82

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ591,883,200(پانصد و  نود و  یک 

میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 65.59  3
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/201 مورخ 96/12/09 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاv با 
 .زیربناي 1012/29 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ در همکف بمساحت 53/40 متر مربع-1

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/57 متر مربع-2
 توسعه انباري در زیرشیروانی 9/62 متر مربع-3

(توضیح اینکه راه پله و آسانسور بمیزان 2/75 متر مربع کاهش یافته است.)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-4

تعداد 4 واحد کسري پارکینگ-5
.الزم به ذکر است که در صورت ابقاي سایبان کسري پارکینگ منتفی میباشد

%سطح اشغال مجاز (به کسر سایبان) 50% -سطح اشغال موجود (به کسر سایبان) 50/76
بمساحت 69/06 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 56 متر مربع کسري حد 

.نصاب فضاي سبز دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات  و طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 2,886,609,600(دو میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  شش 
میلیون و  ششصد و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 286.37  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/34031 بدوي بلواردیلمان  
چهارراه 
بهشتی 

  بوستان14

1-1-10485-24-1-0-0 29
83

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/370 مورخ 1397/12/08به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 628.05 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 27.41 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 82.23 مترمربع ( هر طبقه 27.41 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 175.29 مترمربع -
توسعه زیر شیروانی به میزان 1.44 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده 77.5
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

29
83

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ301,580,400(سیصد و  یک 

میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 202.11  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/17 1/98/34033 بدوي خ معلم-سه 
راه علی 
آباد- ك 

صبا- پالك 
176

1-2-10086-68-1-0-0 29
84

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 27مورخ 
98/03/11به صورت سه طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل 607.21 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 69.96 درصد---- سطح اشغال -

..اجرا شده 77.56درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 14.79 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  12.52 مترمربع که جمعآ بسطح  50.08 مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 148.88مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف  بسطح 0/88 مترمربع-
 عرض راه پله  درهمکف 3.20 متر-

 کاهش در زیرشیروانی بمقدار 26.41 مترمربع -
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...افزایش واحد از سه واحد به چهار واحد مسکونی براساس احداث طبقه مازاد -
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها و حذف درب اضافی رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما و منظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
 ....گزارش فوق الذکر مورد تائید بوده و جهت به روز رسانی میباشد   ====

29
84

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي احمد گلچین  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات مجاز هر طبقه به مساحت 99.65 

مترمربع، طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به مساحت 323.15 مترمربع وبا توجه به تایید 
استحکام بنا با نظریه مثبت ( اکثریت دونفره ) در هیات سه نفره کارشناسان رسمی 

دادگستري  بشماره 149407 مورخ 1398.08.22 ،و توسعه راه پله به بام بمساحت 
23.71 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 8,518,708,800(هشت 
میلیارد و  پانصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 845.11  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/17 1/98/34046 بدوي گلسارv خ112
 

1-1-10177-18-1-0-0 29
85

در خصوص  احداث سایبان در همکف به مساحت 24.04 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 80,774,400(هشتاد میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  

چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 24.04  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 206 مورخ 
95/12/28  بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 
 vزیربناي 1427/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبال

بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 56/22 متر مربع (در مرحله اجراي فونداسیون) داراي 
رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/08/13 و متعاقب آن پروانه مرحله دوم بشماره 

.313279 مورخ 1396/12/09 دریافت نموده اند
:حالیه وضع موجود برخالف مدلول پروانه مجدداv داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 24/04 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 498/25 متر مربع (هر طبقه 99/65 متر مربع)-2

احداث طبقه ششم بمساحت 323/15 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/32 متر مربع-4

احداث راه پله به بام بمساحت 23/71 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-6

با توجه به افزایش عرض درب سواره رو طبق نقشه ارائه شده تعداد یکواحد کسري -7
پارکینگ درآمدي دارند.(پارك حاشیه اي در زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز 

رعایت نمیگردد.)
همچنین پارکینگ هاي شماره (3 و 12) -(8 و 11) -(4 و 5) -(6 و 7) یک به یک در تزاحم 

.میباشند
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده و حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد-8

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  در همکف و طبقات ،  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جریمه بمبلغ 484,848,000(چهارصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 48.1  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/34057 تجدید 
نظر

دیلمان  
-شهرك 
امام علی 
زمینهاي 
تفکیکی 
نیروي 

 انتظامی

1-1-10280-72-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/216  مورخ  97/7/23 با زیر بناي کل  729.75 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
ستون طبقه دوم می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 8.81 مترمربع که سطح اشغال مجاز (  -1
بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله) 62 درصد می 

.باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی دوم جمعاً به سطح 17.62 مترمربع ( هر  -2

طبقه 8.81 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 11.49  -3
متر مربع و در طبقات اول الی دوم جمعا بسطح 10.18 متر مربع ( هر طبقه 5.09 متر مربع) و 

.عرض باقیمانده راه پله مطابق نقشه معماري 1.16 متر می باشد
ضمنا در خصوص پیشروي نسبت به همسایه حد غرب داراي سوابق شکوائیه می باشد که  -4
ملک متقاضی به فاصله 2.75 متر همباد شاکی بوده و پس از فاصله 2.75 متر به عمق 1.46 

.متر نسبت به همسایه پیش روي دارد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمن نقض راي بدوي ، با توجه به احکام صادره قبلی مبنی بر صدور راي جریمه در 
خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی  ، رسیدگی به موضوع جانمائی 

در این مرحله مفهومی ندارد وصدورحکم امکان پذیرنبوده لذا قابلیت طرح و بررسی 
در کمیسیون را ندارد و به رد آن اظهارنظر میگردد.

ردتخلف 117.6  0
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/19 1/98/34065 تجدید 
نظر

بیستون  
پارك 

نیکمرام 
بهادر

1-2-10084-6-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/157 مورخ  97/6/19 با زیر بناي کل  742.33 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 

اسکلت و فاقد سربندي می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح 
:زیر می باشد

تغییر جانمایی ملک بر خالف نقشه مصوب که از شمال به جنوب تغییر کرده و بصورت  -1
.کامل بر ساز غربی اجرا شده است

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 54.97 مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول الی سوم جمعاً بسطح  164.91 متر مربع ( هر  -3

طبقه 54.97  مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد بسطح 225.57 متر مربع در طبقه چهارم -4

توسعه زیر شیروانی بسطح 13.65 متر مربع -5
بسطح 1.5 متر مربع مربوط به احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بوده که مشمول  -6

.عوارض درآمدي نیز می باشد
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقه اول الی سوم جمعا بسطح 4.14 متر مربع -7
افزایش تعداد درب سواره رو از 3 به 4 و همچنین افزایش عرض درب ها به 4 متر که با  -8
توجه به عدم وجود پارك حاشیه اي در نقشه هاي مصوب پروانه لذا داراي 4 واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي به دلیل افزایش عرض  درب می باشد
افزایش تعداد واحد از 6 به 8 واحد مسکونی -9 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
****

.عملیات  ساختمانی به پایان رسیده است
***

با توجه به تغییر جانمایی اشاره شده در بند 1 در هر طبقه بسطح 29.40 متر مربع داراي 
اضافه بنا ناشی از تغییر جانمایی بوده که از این مقدار بسطح 10.60 متر مربع مربوط به عدم 
رعایت 2 متر حیاط خلوت حد شمالی مطابق پروانه صادره می باشد.که در مجموع طبقات 

.همکف و اول تا سوم جمعاً بسطح 117.6 متر مربع می باشد
.در زمان صدور پروانه پارك حاشیه اي نداشته است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,020,700,800(یک میلیارد و  بیست میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 101.26  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 1/98/34066 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري، 
روبروي 
سازمان 

نظام 
مهندسی، 
کوچه دلبر

1-1-10245-55-1-0-0 29
88

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/495 مورخ 1397/12/27به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 508.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.87 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 74.61 مترمربع ( هر طبقه 24.87 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 1.78 متر مربع

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.20 تا 1.40 متر متغیر می باشد
.زیرشیروانی به سطح 6.06 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  70.35% ...................... سطح اشغال استفاده شده 85.10
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات مجازهر طبقه به مساحت 44.75 مترمربع، احداث یک 

طبقه مازاد (طبقه چهارم) بمساحت 174.15 مترمربع ، با توجه به موقعیت مکانی و 
ارائه گواهی  تایید استحکام بنا برابر نظریه کارشناس رسی بشماره 211262 مورخ 

 v1398.11.14ثبت دبیرخانه مرکزي شهرداري گردیده ،  ضمن نقض راي بدوي مستندا
به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه (تبدیل تخریب به جریمه 

) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,559,752,000(سه میلیارد و  پانصد و  
پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 353.15  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/04 1/98/34077 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
-  شهرك 
  امام علی

1-1-10280-153-1-0-0 29
89

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/353 مورخ 1397/11/30 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجمو عاv با 

.زیربناي 567/3 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 179 متر مربع (هر طبقه 44/75 متر مربع )-1
 احداث طبقه چهارم بمساحت 174/15 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

 توضیح اینکه انباري در زیرشیروانی اجرا نگردیده و
.با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند

همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 
دارند.(پارك حاشیه اي در زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

% سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 75/38
بمساحت 54/15 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 14/15 متر مربع کسري 

.حد نصاب فضاي سبز دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  *******

میباشد.(بروزرسانی)
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ173,073,000(یکصد و  هفتاد و  

سه میلیون و  هفتاد و  سه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 18.61  3
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/14 1/98/34090 بدوي شهرك 
شهیدبهشت
ي شهرك 

شهید 
بهشتی 
ابتداي 

 بوستان 14

1-1-10486-11-1-0-0 29
90
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 184 مورخ 
1397/07/03به صورت یک طبقه روي یک  باب مغازه بسطح 40.19 مترمربع ، شامل یک 
واحد مسکونی کالً با زیر بناي 166.68مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد  
نازك کاریست و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
 % سطح اشغال مجاز 73/98% ------------- سطح اشغال مورد استفاده  76.97 -

 کاهش بنا در همکف به سطح 0.67 مترمربع -
 تبدیل پیلوت ، راهرو و پارکینگ به تجاري بسطح 16.69 مترمربع -

 افزایش تعداد مغازه ها از یک به دو باب -
ضمن کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0.67 مترمربع نسبت به پروانه ،احداث کنسول  -

غیرمجاز در طبقه اول بسطح 12.93 مترمربع (در یک متر عقب سازي )عرض کنسول یک 
. متر و ارتفاع آن از همکف 3.20 متر می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.76 مترمربع و در طبقه  -
. اول بسطح 3.92 مترمربع ضمنا عرض موجود راه پله 1.10متر طبق نقشه می باشد

با توجه به تامین یک پارکینگ در مجاورت راه پله براي مسکونی ، تعداد 2 واحد کسري  -
. پارکینگ تجاري دارند

برابر بررسی واحد خط پروژه به شماره 11-98/10/01 عرض معبر از 10 به 8 متر تقلیل یافته  -
.و فاقد عقب نشینی است

با توجه به ضوابط پروانه  - بر مبناي  خ 10 متري - رعایت یک متر عقب سازي نگردیده  -
(نقشه پیوست) و همچنین مساحت باقیمانده عرصه کمتر از مساحت باقیمانده زمان پروانه 

می باشد. (زمان پروانه 112.64 و موجود 107.41 مترمربع )
. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ2,509,920,000(دو میلیارد و  پانصد و  

نه میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 249  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/12 1/98/34091 بدوي چمارسرا -  
کوچه انام - 
   کوچه نهم

1-2-10377-13-1-0-0 29
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,468,185,600(یک میلیارد و  
چهارصد و  شصت و  هشت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 218.48  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/443 مورخ 1397/12/25 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 852.02 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 54.62 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 54.62 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت  54.62 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 54.62  مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به   مساحت 249 مترمربع -5
.تا این مرحله و با توجه به نقشه هاي اجرائی ، کسري پارکینگ ندارد

سطح اشغال  مورد استفاده در زمان صدور پروانه   70.64درصد و سطح اشغال اجرائی  
.90.32درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 

اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 1,600,166,400(یک میلیارد و  ششصد میلیون و  یکصد و  شصت 

و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 119.06  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/14 1/98/34096 اصالح
ي 

بدوي

استاد سرا  
 بلوار معلم

1-2-10061-166-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/271 مورخ 1397/09/12به صورت 4 باب مغازه به همراه 

بالکن  با زیر بناي کل 212.72 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
توسعه مغازه (1 و 2 ) به سطح 11.41 مترمربع -

احداث 2 باب مغازه ( 3 و 4) به صورت تبدیل 2 واحد پارکینگ و بخشی از حیاط مشاعی  -
به تجاري به سطح 48.03 مترمربع

توسعه مغازه سوم  و چهارم ( 5 و 6 ) به سطح 6.43 مترمربع -
احداث 2 باب مغازه دیگر( 7 و 8) به صورت تبدیل 2 واحد پارکینگ و بخشی از حیاط  -

مشاعی به تجاري به سطح 48.52 مترمربع
توسعه بالکن مغازه هاي ( 1 و 2 ) به سطح 51.35 مترمربع -
احداث بالکن مغازه هاي ( 3 و 4) به سطح 60.45 مترمربع -
توسعه بالکن مغازه هاي ( 5 و 6 ) به سطح 49.87 مترمربع -
احداث بالکن مغازه هاي ( 7 و 8) به سطح 62.49 مترمربع -

احداث یک طبقه مازاد به سطح 248.54 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 178.76 
مترمربع احداث بالکن فوقانی مغازه ( 8 )  و به سطح 69.78 مترمربع تراس روباز می باشد )
داراي 13 واحد کسري پارکینگ  تجاري می باشد. ( 7 واحد کسري براي 7 مغازه و 6 واحد 

کسري براي مغازه هشتم به دلیل داشتن بالکن در طبقه مازاد )
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... سطح اشغال مورد استفاده 100

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري براي مساحت در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با 

توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 221801
مورخ 98.12.1 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 23,677,800
(بیست و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هفت هزار و  هشتصد) ریال محکوم و 

اعالم میدارد

جریمه 76.38  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 1/98/34106 بدوي بلوار استاد 
معین 

پستک 
نبوت 36 

جنب سوپر 
مارکت 
مرتضی

1-1-10501-3-1-0-0 29
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث بناي خارج از تراکم  با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

1,847,724,000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و 
 چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.  در خصوص عقب 

نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 198.68  3
 

3100000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره4701 
مورخ 98.1.19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی 

مکان موصوف را به مبلغ ششصدمیلیون ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 120,000,000(یکصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.77  0
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه  شده یکباب سا ختمان درحال احداث عملیات ساختمانی در حد اجراي 
سقف سوم سربندي اجرا نشده که بدون مجوز و خالفساز در حال احداث است برابر نقشه 

برداري ارائه شده  داراي عرصه بمساحت 78.51 متر مربع با 100% پوشش ینا  همکف یکباب 
مغازه بمساحت 47.77 متر مربع  با ارتفاع 4متر  و پیلوت بمساحت 31.29 متر مربع و 

طبقات اول و دوم بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی می باشد داراي کنسول سمت 
شارع  بسطح 2.94 متر مربع از طبقه اول از ارتفاع 4متر  زیربناي طبقه اول 81.44 متر مربع 
و زیربناي طبقه دوم به کسر حفره راه پله داخلی 79.14 متر مربع با مجموع زیربناي 239.09 
متر مربع که تاریخ شروع عملیات ساختمانی 1394/09/11 می باشد که عملیات ساختمانی در 

حد سفت کاري می باشد   الزم به توضییح است ملک فوق داراي گزارش غیابی و تصمیم 
کمیسیون مبنی بر ارائه مدارك و مستندات جهت گزارش اصالحی میباشد جهت مشخص 
شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد جهت 

گزارش  مساحت زیربنا و تخلف ملک  نیاز به ارائه نقشه برداري و پالن معما ري وضع موجود 
 می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/10/06 ملک فوق بسطح 2.13 متر مربع بصورت ****
پخ در تعریض کوچه هاي 6متري حد شمال و 10 متري حد غرب قرار دارد و موارد خالف 

 بشرح ذیل میباشد
در همکف بسطح 30.74 متر مربع داخل تراکم وبسطح  47.77 متر مربع بصورت احداث  -1 

تجاري خارج تراکم می باشد
در طبقه اول بسطح 45.64 متر مربع داخل تراکم و بسطح 35.80 متر مربع خارج تراکم  -2
می باشد (که از این مقدار  2.94 متر مربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز سمت شارع  

خارج تراکم می باشد )
طبقه دوم  بسطح 81.44 متر مربع بصورت احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز و خارج  -3
تراکم می باشد (که از این مقدار  2.94 متر مربع بصورت احداث کنسول غیر مجاز سمت 

شارع  خارج تراکم می باشد )
طبقه سوم بسطح 81.44 متر مربع بصورت دومین طبقه مازاد بر طبقات مجاز می باشد  -3

که بسطح 70.83 متر مربع بصورت تراس رو باز (بام تهرانی ) و مابقی بصورت راه پله 
 دسترسی به بام می باشد الزم به توضییح است برابر ضوابط نمی تواند بام تهرانی اجرا نماید

 تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند-4
با توجه به تصمیم کمیسیون و اعاده پرونده به منطقه جهت سال وقوع تخلف وگواهی   
استحکام برابرنظریه کارشناس رسمی داد گستري سال وقوع تخلف 1394 می باشد  و 

باتوجه به پیشرفت عملیات و آجرچینی و اجراي بام تهرانی  گزارش به روز رسانی شده است 
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  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
مقدار عقب نشینی 2.13 متر مربع از اعیان هر طبقه بر روي پخ سطح اشغال %100  *****
میباشد سابقه تصمیم کمیسیون ماده صد شعبه پنجم بشماره  R112 کاربري ملک مسکونی

 1/98/29775 مورخ 1398/03/18 دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 946,248,000(نهصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  چهل و  
هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 88.6  3
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/34113 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
گلسار 111

1-1-10168-34-1-0-0 29
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 41,400(چهل و  یک هزار و  چهارصد)  ریال تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 09.  4
 

115000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 5,309,550(پنج میلیون و  سیصد و  نه هزار و  پانصد و  
پنجاه)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 15.39  3
 

115000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 226684  مورخ 1398.12.10  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 32.292.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
6,458,400,000(شش میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  چهارصد هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 51.53  0
 

3560000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 1,068,000,000(یک میلیارد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده برابر سوابق موجود و صورتمجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی پیوست و 
موافقت تفکیک شهرداري بشماره 666 مورخ 1371/02/12 بصورت یکباب ساختمان 4طبقه 

بر روي دو باب مغازه دراي کنسول سمت خیابا ن گلسار از طبقه اول و ارتفاع 3 متر با 
زیربناي 682.68 متر مربع در چهار واحد مسکونی و دو باب مغازه  و چهار باب انباري و 
پارکینگ مشاعی و موتورخانه در همکف و حیاط مشاعی تفکیک شده است که مالکین 

ساختمان بدون مجوز و خالفساز اقدام به تعمیرات اساسی و با حذف انباریهاي و پارکینگ 
مشاعی و حیاط مشاعی دو باب مغازه خالفساز به مساحتهاي 24.05 متر مربع و 27.48 متر 

مربع با قدمت سال جاري  و همچنین با حذف موتورخانه  آسانسور احداث نمودند و در 
طبقات اول و دوم و سوم و چهارم تیغه هاي داخلی تخریب شده است و با حذف شیروانی  

طبقه چهارم  این طبقه توسعه بنا دارد که قسمتی آز آن بصورت تراس غیر مسقف می باشد 
و با توجه به اینکه طبقات خالی از سکنه و فاقد فعالیت شغلی می باشند طبق پایانکار صادره 
طبقات بصورت مسکونی گزارش شده است الزم به توضییح است برابر بند 25 صورتجلسه 

کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/03/19 با تبدیل کلیه واحدهاي مسکونی به تجاري متمرکز و با 
رعایت تامین پارکینگ مکانیزه موافقت گردید که مجوز ي دریافت ننمودند  و بدون مجوز و 
خالفساز اقدام به احداث و تعمیرات اساسی نمودند برابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به 

 صورتمجلس تفکیکی پیوست داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 28.38 متر مربع بصورت احداث در حیاط مشاعی با قدمت  -1

 سال جاري
احداث دو باب مغازه در همکف بمساحتهاي 27.48 متر مربع و 24.05 متر مربع در ضلع  -2
 جنوبی ساختمان سمت خیابان 111 که درحال حاضر مغازه هاي احداثی فعالیت شغلی ندارند

اضافه بناي همزمان ساز دو باب مغازه موجود 0.09 متر مربع (مساحت دو باب مغازه  -3
موجود از 73.12 متر مربع به 73.21متر مربع افزایش یافته است ) مغازه هاي موجود داراي 

 فعالیت شغلی کا فه و قهوه سنا تور می باشند
اضافه بناي همزمان ساز در طبقات اول و دوم و سوم  بسطح 15.39 متر مربع (هر طبقه  -4

 5.13 متر مربع )
اضافه بنا بصورت حذف شیروانی و  احداث در طبقه چهارم بسطح 47.98 متر مربع با  -5

قدمت سال جاري که از این مقدار بسطح 26.58 متر مربع بصورت تراس روباز (بام تهرانی ) 
 میباشد

احداث راه پله و اتاقک آسانسور و موتورخانه در زیرشیروانی بسطح 12.24 متر مربع با  -6
 قدمت سال جاري

 تعداد 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -7
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به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/07/24 ملک فوق بمساحت 0.97 متر مربع از 
اعیان حد جنوب در تعریض خیابان 111 قرار دارد  سطح اشغال مجاز با احتساب زیربناي راه 
پله 79.98% و سطح اشغال اجرائی 96.45% می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 

گردد
برابر نامه آتش نشانی طی شماره ش ر- 138975-1398 مورخ 1398/08/06  ******

بشرح گزارش فوق با توجه به اینکه تیغه هاي داخلی طبقات اول الی چهارم تخریب شده و 
در حال حاضر طبقات خالی از سکنه و فاقد فعالیت شغلی میباشندو برابر پالن معماري ارائه 
شده توسط متقاضی  طبقات بصورت مسکونی گزارش شده و جدول کاربریها مسکونی پر 

 شده است  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ5,285,851,200(پنج میلیارد و  
دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 524.39  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/17 1/98/34116 بدوي 0-0-1-60-10039-1-1  گلسار 100 29
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/370 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعاv با 

.زیربناي 1130/84 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 208/08 متر مربع (هر طبقه 104/04 متر مربع)-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 286/16 متر مربع (هر طبقه 71/54 متر مربع )-2

احداث طبق ششم  (به کسر راه پله پروانه ) بمساحت 218/02 متر مربع همچنین تبدیل -3
راه پله به مسکونی بمساحت 7/71 متر مربع مجموعاv بعنوان طبقه مازاد

(توضیح اینکه قسمتی از زیربناي فوق بمساحت 54/06 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف 
اختصاصی میباشد.)

حذف انباري در زیرشیروانی همچنین کاهش مساحت راه پله و راهرو بمساحت 14/37  -4
متر مربع

توضیح اینکه بام اجرا شده قسمتی بصورت تخت (بام تهرانی) بمساحت 50/96 متر مربع و 
.مابقی بصورت شیروانی میباشد

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/60 متر مربع و -5
طبقات بمساحت 27/55 متر مربع (هر طبقه 5/51 متر مربع )

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 50% -سطح اشغال موجود 83/31

بمساحت 64/37 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 
.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

29
95

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 
توسعه تجاري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 285,572,000(دویست و  

هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 23.03  4
 

3100000  , 1398 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/12/17 1/98/34117 بدوي کوي 
هاشمی 13 

  آبان

1-2-10241-21-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/17 1/98/34117 بدوي کوي 
هاشمی 13 

  آبان

1-2-10241-21-1-0-0 29
96

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/229 مورخ 1398/08/14 
بصورت 2 واحد تجاري بهمراه راهرو و پارکینگ بانضمام بالکن مجموعاv با زیربناي 119/89 

.متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 کاهش مساحت همکف بمیزان 3/56 متر مربع-1
توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 3/87 متر مربع بصورت تبدیل راهرو به مغازه-2

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 12/50 متر مربع بصورت تبدیل پارکینگ به مغازه-3
 

توسعه بالکن تجاري بمساحت 6/66 متر مربع-4
تعداد 2 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به پرداخت عوارض یکواحد  -5

.پارکینگ در زمان پروانه تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
%سطح اشغال مجاز 100% - سطح اشغال موجود 95
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب چهار برابر  ارزش 

معامالتی راي به جریمه بمبلغ 842,822,400(هشتصد و  چهل و  دو میلیون و  
هشتصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 62.71  4
 

3360000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1398/12/17 1/98/34120 بدوي خیابان پل 
بوسار - 
روبروي 

آزمایشگاه 
دکتر 

 آشتیانی

1-1-10314-20-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک  رشت به طرفیت آقاي آرمین قانع مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا درزیر زمین بسطح 52.65 متر مربع ،همکف به 

مساحت 52.65مترمربع،اضافه بناي طبقه اول 67.07 متر مربع ، اضافه بنا در طبقات 
دوم تا سوم هر طبقه به مساحت 18.50 مترمربع، اضافه بناي طبقه چهارم بسطح 

64.80 متر مربع  اضافه بناي طبقه پنجم بسطح 111.05 متر مربع  با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب سه برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 3,891,340,800(سه میلیارد و  هشتصد و  نود و  یک میلیون 
و  سیصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 388.11  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/34120 بدوي خیابان پل 
بوسار - 
روبروي 

آزمایشگاه 
دکتر 

 آشتیانی

1-1-10314-20-1-0-0 29
97
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10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکلت که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 364  مورخ 1394/12/27 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیر زمین 
به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 14واحد مسکونی و 5 باب مغازه  بالکن دار و به مساحت 

کلی 2070.16 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات 
: به شرح زیر می باشد

  .بناي مازاد بر تراکم در زیرزمین به مساحت 52.65 مترمربع-1
بناي مازاد بر تراکم انباري  بیش از 5 متر مربع در طبقه زیر زمین به متراژ 2.89 متر مربع -2

 .
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 52.65 مترمربع-3
. توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 6.42 مترمربع  -4

 بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 67.07 مترمربع -5
توسعه بالکن تجاري در طبقه اول ( نیم طبقه ) به مساحت 56.29 مترمربع ( با حتساب -6

حفره راه پله)
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 18.5 مترمربع -7
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 18.5 مترمربع -8
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم مساحت 64.8 مترمربع -9

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم  مساحت  111.05 مترمربع  -10
با توجه به خرید 5 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و باتوجه به تامین 14 

.واحد پارکینگ مسکونی ، حالیه  فاقد کسري پارکینگ می باشد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65درصد  و سطح اشغال اجرائی 76.31 

.درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,788,696,000(یک میلیارد و  

هفتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 177.45  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/34121 بدوي گلسار بلوار 
دیلمان 

زمین هاي 
احمد پناه بو 

ستا ن

1-1-10583-7-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 374   مورخه     
97/12/9    می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت بازیرشیروانی بصورت انباري   در  3  

 واحد مسکونی با آفتابگیر
در طبقات بازیربناي کل 527/6  مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  نازك 

 : کاري   است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  11/7   مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات  مجاز اول تا سوم  بسطح   35/1  مترمربع (  -2
 هرطبقه   11/7   مترمربع )

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه چهارم بسطح -3
 . 129/65  مترمربع وافزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد مسکونی به 4  واحد مسکونی

عدم  رعایت فضاي باز بسطح حدود 55/65 مترمربع  . همچنین براساس ضوابط باتوجه به -4
طول بر کمتر از 12 متر مالک ملزم به نصب دو درب 3 متري بوده که اقدام به نصب دو درب 

 2/6 متري و3/5 متري
را نموده ودر صورت اصالح آن تاثیري در پارك حاشیه اي نخواهد داشت وبراي 4 واحد 

مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم گردیده اما درخصوص پارکینگ شماره 3  
پس از کفسازي وآزمایش عملی

چنانچه دسترسی مناسب جهت پارك خودرو وجود نداشته باشد کسري پارکینگ آن  
مجدداv قبل از صدور پایانکار قابل بررسی واعالم می باشد سطح اشغال مجاز 70%   مورد 

استفاده 84/18  % وتراکم مجاز
طبقات 210%  مورد استفاده 336/75%  همچنین در زیرشیروانی بسطح 8/3  مترمربع 
کاهش بنا دارند  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور 

  . تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي علی اکبر بناي شاهانی  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر طبقه 

به مساحت 1.57مترمربع، اضافه بناي طبقه پنجم 13.61 متر مربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
سه برابر ارزش معامالتی به مبلغ 216,316,800(دویست و  شانزده میلیون و  سیصد و  

شانزده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 21.46  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/17 1/98/34122 بدوي گلسار -  
 نیلوفر  96

1-1-10727-2-1-0-0 29
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 736 مورخ 1391/12/28 و اصالح 
پروانه بشماره 187053 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 659/17 
متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت 

.کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 7/85 متر مربع (هر طبقه 1/57 متر مربع)-1
اضافه بنا در طبقه پنجم با احتساب حفره بمساحت 13/61 متر مربع-2

توضیح اینکه قسمتی از زیربناي طبقه پنجم بمساحت 32/24 متر مربع بصورت تراس غیر 
.مسقف اختصاصی میباشد

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند.(تاکنون درب سواره رو نصب نگردیده است.)
.ضمناv اضافه بناي موجود کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد

.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
همچنین وضع موجود فاقد راه پله به بام بوده و در پروانه صادره نیز راه پله به بام لحاظ 

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري مبنی بر تبدیل یک باب مغازه 
 به چهار باب بدون مجوز شهرداري به مساحت 103.73  مترمربع، به منظور  تعیین 

مابه التفاوت ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 229075 مورخ 

1398.12.15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
8.814.800.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,762,960,000(یک میلیارد و  هفتصد و  
شصت و  دو میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 103.73  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/12/17 1/98/34124 بدوي معلم کوچه  
 بهاران

1-2-10327-15-1-0-0 300
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي هادي محمدي مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 1,963,912,000(یک میلیارد و  نهصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  دوازده 
هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 158.38  4
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/241 مورخ 1397/08/13 
بصورت ساختمان 1 طبقه بر روي یکواحد تجاري فاقد بالکن با زیربناي 230/1 متر مربع صادر 

.گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

کاهش بنا در همکف بمساحت 2/05 متر مربع-1
توسعه بناي تجاري بمساحت 28/83 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-2

افزایش تعداد واحد هاي تجاري از یکواحد به چهار واحد
.توضیح اینکه مساحت رواق بمیزان 0/58 متر مربع کاهش یافته است

حذف طبقه اول و احداث بالکن (4 واحد ) سرتاسري بمساحت 129/55 متر مربع-3
 تعداد 3 واحد کسري پارکینگ تجاري-4

(با توجه به پرداخت یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه)
.مراتب با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 بحصور تقدیم میگردد

300
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 1,319,892,000(یک میلیارد و  سیصد و  نوزده میلیون و  

هشتصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 157.13  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/19 1/98/34126 تجدید 
نظر

سعدي  
کوچه 

پورنقاشیان 
فرعی اول 
  سمت چپ

1-2-10318-198-1-0-0 300
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بتن ریزي ستون هاي طبقه 
چهارم داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/222مورخ 97/07/29 به صورت 4 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1136.89 

مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي 
:بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

از بابت اضافه بنا درهمکف به سطح 17.93 مترمربع او در طبقات اول تا چهارم به سطح 
139.20 مترمربع (هر طبقه 34.80 مترمربع) داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی میباشد. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز به 
:شرح ذیل میباشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 3.08 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.18 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 12.32مترمربع (هر طبقه 3.08 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 5.28  -4

مترمربع (هر طبقه 1.32مترمربع)
به سطح 5.85 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -8

 در زیرشیروانی
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 22.84 مترمربع

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

300
1

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,300,924,800(یک میلیارد و  

سیصد میلیون و  نهصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 129.06  3
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/19 1/98/34130 اصالح
ي 

بدوي

بلوار معلم  
-  بعداز 

فلکه مادر-  
کوچه  6 

متري

1-2-10225-12-1-0-0 300
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماvمکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 328 مورخ 1394/12/28 و تمدید 
پروانه شماره 296626 (مدت اعتبار تا تاریخ 1396/12/28 ) طبق بند 21 صورتجلسه مورخ 
1394/03/27 کمیسیون ماده 5 بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه بر روي یکباب مغازه فاقد 

بالکن در 2 واحد مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در حد شمال و ایجاد 
بازشو تجاري صرفاv در حد جنوب مجموعاv بازیربناي 250/9 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 17/97 متر مربع-1
توسعه بناي تجاري بمساحت 18/02 متر مربع بصورت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري-2

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 38/90 متر مربع (هر طبقه 19/45 متر مربع )-3
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه سوم بمساحت 40/43 متر مربع -توسعه راه پله و -4

آسانسور بمساحت 8/82 متر مربع
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 22/94 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
 اعطایی (تبصره 7)

تعداد 4 واحد پارکینگ (3 واحد مسکونی -یکواحد تجاري) مورد نیاز بوده که با توجه به -7
پرداخت عوارض یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه تعداد یکواحد کسري 

.پارکینگ مسکونی دارند
سطح اشغال مجاز ( طبق پروانه صادره ) 64/88% -سطح اشغال موجود 76/11% (به کسر راه 

پله)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*********

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد.(ضمناv همانگونه که در گزارش و 
جدول کاربري هاي فوق ذکر گردیده همکف بصورت یکواحد تجاري میباشد.)

300
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و همخوانی جانمایی در 

حال اجرا با جانمایی صادره در پروانه ساختمانی ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد، لذا با 
ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در زیر زمین 

بمساحت 45.30 متر مربع ، اضافه بنا در همکف و طبقه اول ( هر یک ) به مساحت 
17.79 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  815,270,400(هشتصد و  پانزده میلیون و  
دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 80.88  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/21 1/98/34141 تجدید 
نظر

بلوار نماز   
نبش کوچه 
فنی و حرفه 

اي

1-1-10436-107-1-0-0 300
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/88 مورخ 98/4/19 بصورت چهار طبقه مسکونی  بر روي دو باب مغازه داراي 
 .بالکن با نضمام  زیرزمین یا پنج طبقه روي پیلوت با زیربناي 1194.67 متر مربع می باشد

الزم به توضیح است ملک فوق داراي سوابق شکایت از سوي همسایه بوده واز بابت تخلفات 
:  ساختمانی در مرحله سقف طبقه همکف به صورت غیابی به شرح ذیل

اضافه بنا در زیر زمین بسطح حدود 33 متر مربع -1 
  اضافه بنا در طبقه همکف بسطح حدود 45.46 متر مربع -2

.داراي راي کمیسیون بدوي مورخ 1398/10/16 مبنی بر تخریب بنا می باشد
************************************

حال عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم بوده و به استناد نقشه هاي 
:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در زیر زمین به سطح 45.3 متر مربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 17.79 متر مربع -

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 17.79 متر مربع -
به دلیل اجراي اسکلت و عدم دیوارچینی سایر موارد تخلف در مراحل بعدي قابل بررسی 

.خواهد بود
%سطح اشغال مجاز همکف 75% ..................... سطح اشغال استفاده شده 82.23

ضمناً شاکی در خصوص جانمایی ملک متشاکی که چسبیده به زمین ایشان بوده اعتراض 
داشته و خواستار رعایت 2 متر حیاط خلوت از سمت ملک خود بوده تا مانع کور شدن  نور 

ملک ایشان نگردد که الزم به توضیح است جانمایی ملک در پروانه صادره به همین شکل در 
.حال اجرا می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

300
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب سه برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 892,080,000(هشتصد و  نود و  دو میلیون و  هشتاد هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 88.5  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/34144 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ169

1-1-10124-674-1-0-0 300
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان  تعرفه شده توسط شاکی که ملک متشاکی یک قطعه زمین بمساحت 324 مترمربع که 
داراي پروانه احداث بنا به شماره 285 مورخ 94/12/22 و تمدید پروانه بشماره مذکور و 
مورخ 95/11/11 بصورت 5.5 طبقه بانضمام زیرزمین و انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

1383.80 مترمربع در 5 واحد مسکونی  و اصالح پروانه بشماره 346206 مورخ 97/12/28 
..صادر گردیده است. که عملیات ساختمانی در مرحله ستون طبقه دوم میباشد

و ملک شاکی آپارتمان  در طبقه اول که داراي پروانه وپایانکار ساختمانی و فاقد خالف 
..میباشد

حالیه شاکی در خصوص اجراي ساختمان ملک مجاور درخصوص ترك خوردگی دیوار هاي 
داخلی وخارجی وکف ساختمان و محوطه و ریزش باران در سقف اول و پیش آمدگی 

..ساختمان جلوتر از ساختمان ایشان و اشرافیت معترض میباشد
حالیه ملک متشاکی داراي افزیش بنا در همکف و طبقه اول و دوم بصورت تقریبی بشرح 

:.ذیل میباشد
سطح اشغال مجاز 60.12درصد -- سطح اشغال اجرا شده  68.24درصد-

افزایش بنا در همکف بسطح 29.50 مترمربع-
 افزایش بنا در طبقات 1-2 هرکدام بسطح 29.50 مترمربع که جمعا بسطح 59 مترمربع-

..زیرزمین اجرا نشده است-
ضمنآ درصورت ارائه مدارك توسط متشاکی و نقشه هاي وضع موجود گزارش قابل به اصالح 

..وبررسی مجدد خواهد بود
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

300
4

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
راي به اخذ جریمه به مبلغ 9,868,320,000(نه میلیارد و  هشتصد و  شصت و  هشت 

میلیون و  سیصد و  بیست هزار )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 979  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/34145 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
قلی پور 
فرعی 

چهارم بعداز 
ساختمان 

توحید

1-2-10756-36-1-0-0 300
5

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح عرصه 319.5 
مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز  به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با 
داراي  R112 زیربناي کل 979 مترمربع با توجه به طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن در پهنه

2 طبقه مازاد می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و برابر نقشه هاي 
:معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
احداث بنا در همکف به سطح 195.8 مترمربع ( در حد تراکم  ) -

احداث بنا در طبقات اول دوم جمعاً به سطح 391.6 مترمربع ( هر طبقه 195.8 مترمربع )(  -
در حد تراکم  )

احداث 2 طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 391.6  -
مترمربع ( هر طبقه 195.8 مترمربع )

.ضمناً داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد
.اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف 1396 می باشد

برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/11/01 به سطح حدود 1 مترمربع از حد جنوب در 
 .تعریض بن بست 8 متري می باشد

حالیه درخواست پرداخت خالفی آن را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

300
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 7,777,929,600(هفت میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  
نهصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 771.62  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/34147 تجدید 
نظر

گلسار  
فلکه اول 

 آلمانی

1-1-10137-4-1-0-0 300
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/302 مورخ 1397/10/10 و 
اصالح پروانه شماره 346030 مورخ 1397/12/04 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 13 واحد 

مسکونی بهمراه زیرزمین و انباري در زیرشیروانی با زیربناي 2425/10 متر مربع صادر 
گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه پنجم میباشد.(بتن ریزي شده)

توضیح اینکه زیرزمین حذف گردیده و قبالv بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 138/04 متر 
مربع داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/98/31282 مورخ 1398/05/22 و سوابق پرداخت 

 در واحد تخلفات بوده
.و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 352784 مورخ 1398/06/07 دریافت نموده اند
همچنین بابت اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 276/08 متر مربع (هر طبقه 138/04 متر 

مربع) داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/98/33101 مورخ 1398/09/26 و پرونده در 
.واحد خالف میباشند

*****************
طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 276/08 

 متر مربع (هر طبقه 138/04 متر مربع)
.همچنین احداث طبقه پنجم بمساحت 495/54 متر مربع بعنوان طبقه مازاد میباشند

توضیح اینکه پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد واحد ها درخصوص وضعیت کسري 
.پارکینگ متعاقباv اظهار نظر میگردد

%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 76/23
حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 

.100 را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

300
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 351,254,400(سیصد و  پنجاه و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه و  
چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 52.27  2
 

3360000  , 1394
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1398/12/26 1/98/34151 تجدید 
نظر

جنب  
زمینهاي 

فرهنگیان 
زمینهاي 
 بهزیستی

1-2-10446-23-1-0-0 300
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره  
به شماره 166 مورخ 93/06/04 بصورت 5.5 طبقه با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم 
و در 9 واحد مسکونی با زیر بناي 1508.90 مترمربع می باشد که از بابت تخلفات ساختمانی 
:به شرح ذیل داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد مورخ 1395/03/18 می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 33.89 متر مربع که این مقدار به دلیل احداث بارانداز با  -1

اسکلت بتنی( مصالح همگن ) و در حین اجراي سازه ساختمان جهت تامین فضاي پارکینگ 
می باشد

تبدیل پیلوت مسکونی به تجاري به سطح 72.23 متر مربع به صورت احداث  3 باب  -2
 مغازه فاقد بالکن

 افزایش ارتفاع پیلوت به 3.70 متر بدون احتساب کف سازي -3
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 9.28 متر مربع -4

اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 31.71 متر مربع ( هر طبقه 10.57  -5
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 6.64 متر مربع -6
 استفاده از خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 268.49 متر مربع -7

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.87 متر مربع  و  -8
طبقات اول تا پنجم جمعاً  به سطح 5.5 متر مربع ( هر کدام به سطح 1.1 مترمربع )

درخصوص تامین پارکینگ هاي مسکونی و نیز در خصوص یک واحد مسکونی با زیر بنا  -9
: بیش از 180 متر مربع

تامین 10 واحد پارکینگ مسکونی ( 6 واحد به صورت بدون  تزاحم و 2 واحد با تزاحم و   -
نیز 2 واحد پارکینگ به صورت دوبل که مختص واحد مسکونی طبقه پنجم )

برابر ضوابط روز ملزم به احداث 3 درب ماشین رو به طول 3 متر در حد شرق و 2 درب  *-*
ماشین رو به طول هاي 3 و 4 متر در حد شمال بوده، که برابر نقشه برداري ارائه شده رعایت 

.تعداد درب می گردد
کاهش سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 5.85 متر مربع *-*

 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 2.72 متر مربع *-*
به استناد خط پروژه شماره 3-1 و طرح تفصیلی جدید ملک فاقد عقب نشینی می  *-**-*

.باشد
الزم به توضیح است در خصوص احداث 2 باب مغازه راي به تخریب و اعاده به وضع سابق را 

.دارند
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي همزمانساز به شرح ذیل می 
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:باشد
مغازه ها در همکف با نصب درب از داخل و مسدود نمودن دهنه به سمت خیابان تبدیل به  -

. انباري شده اند
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقه اول به سطح 0.64 مترمربع -

با توجه به احداث 9 عدد انباري زیرشیروانی با مساحت بیش از 5 مترمربع ، به سطح  -
.14.65 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
 .ضمناً عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

******************************
 . تا این مرحله داراي سوابق بوده و پس از آن گواهی عدم خالف دریافت نموده اند

حالیه  برابر آخرین نقشه برداري اصالحی ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده ، 
: داراي مغایرت در وضع موجود با نقشه و سوابق عدم خالفی  بشرح ذیل می باشد

طبق اخرین نقشه برداري بسطح 0.30 مترمربع در طبقه اول و بسطح 4 مترمربع در طبقات  -
.  دوم تا پنجم  از راه پله کسر و به بناي مفید افزوده شده است

در اضافه بناي طبقات اول تا چهارم اشاره اي به عدم رعایت پخ و احداث کنسول نگردیده  -
 . لیکن در اضافه بناي طبقات لحاظ شده و مساحت آن داراي سوابق جریمه می باشد

در خصوص رمپ احداثی اصالحی که در قسمتی ازشیب آن پارکینگ قرار دارد نیاز به  -
. نظریه ارشادي می باشد

پارکینگ قطعه سه تفکیکی در محل داراي دیواربوده که مالک ملزم به تخریب آن می  -
باشد  . ضمنا از پارکینگ هاي قطعه 4 و 5 با توجه به افزایش عرض درب  یک باب کسري 

. پارکینگ تزاحمی درآمدي دارد
بنا براین تعداد 12 واحد پارکینگ مسکونی مورد گواهیست که قطعه یک با 11 و قطعه 2 با 12

.   در تزاحم می باشد و قطعات 6 و 7 باید به یک واحد طبقه 5  اختصاص یابد
. همکف فاقد درب ضد حریق و باکس راه پله می باشد -

جلوي مغازه ها (دو باب )دیوارچیده شده لیکن قاب کرکره موجود و با سیمان سفید  -
نماسازي شده که با نماي کل  ساختمان یکدست نیست و تبدیل به سوئیت مسکونی راه جدا 

بسطح 47.97 مترمربع شده است که فضا هاي داخلی شامل تخریب و احداث دیوارهاي 
. داخلی صورت نگرفته و با استناد به نقشه ارائه شده محاسبات صورت گرفته است

. تعداد واحد ها از 9 به 10 واحد افزایش یافته است -
متقاضی درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/26 1/98/34153 تجدید 
نظر

0-0-1-684-10124-1-1  خ169  300
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 3,984,626,400(سه میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  
ششصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 428.19  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ملک شاکی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
.طبقه اول داراي پروانه و پایانکار می باشد. خالفی مشاهده نگردید

ملک متشاکی (در حد غرب ملک شاکی) ساختمان در حال احداث و در مرحله  اتمام 
اسکلت بوده و داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/465 مورخ 97/12/27 به صورت 5 

طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 
1276.93 مترمربع می باشد، حالیه بر خالف مدلول پروانه به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:از سوي متشاکی داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 5.45 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و  -1

.سطح اشغال مورد استفاده 66 درصد می باشد
احداث 2  سایبان جداساز متصل به ساختمان با مصالح غیر همگن بصورت فلزي بسطح  -2

51.64 متر مربع جهت تامین 4 واحد پارکینگ
اضافه بنا در طبقه اول تا پنجم جمعاً بسطح  به 97.65 متر مربع  ( هر طبقه 19.53 متر  -3

مربع) که از این مقدار بسطح 7.83 متر مربع و به عمق 1.2 متر بصورت پیشرفتگی نسبت به 
ملک شاکی بوده که این پیشرفتگی بعد از فاصله 5.2 متري از ملک شاکی شروع گردیده 

است. ( تا 5.2 متر همباد می باشد)
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه ششم) به کسر راه پله بسطح 193.94 متر مربع که از این  -4

.مقدار بسطح 9.84 متر مربع بصورت تبدیل راه پله به بناي مفید می باشد
 توسعه زیر شیروانی بسطح 37.44 متر مربع -5

احداث انبار بزرگتر از 5 متر مربع بسطح مازاد 42.07 متر مربع -6
درصورت موافقت با سایبان در ردیف 2 رعایت پارکینگ گردیده و در غیر این صورت  -7

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -8

حالیه شاکی نسبت به احداث یک طبقه مازاد و پیشرفتگی نسبت به ملک ایشان و همچنین 
ترك خوردگی و نشست حیاط و ترك قسمت هایی از دیوار پارکینگ معترض بوده و 
درخواست جلوگیري از ادامه کار ایشان را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 762,955,200(هفتصد و  شصت و  دو میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.69  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/34163 اصالح
ي 

بدوي

خیابان  
معلم 15 

متري 
طالقانی 

کوچه 17 
   شهریور

1-2-10010-1-1-0-0 300
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 539 مورخ 1394/12/27 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی ( طبقات 2 و 3 به صورت دوبلکس )  با زیر بناي کل 258.42 مترمربع صادر گردیده 
:است. الزم به توضیح است درمرحله سقف طبقه اول و از بابت

اضافه بنا در همکف به سطح 34.07 مترمربع-
 اضافه بنا درطبقه اول به سطح 34.07 مترمربع-

داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/12/21 مبنی بر جریمه نقدي بوده و اجراي 
.حکم نموده است

*********************************************
حال در ادامه کار و در مرحله اسکلت و سربندي و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 68.14 مترمربع ( هر طبقه 34.07 مترمربع ) -

توسعه زیر شیروانی به میزان 6.85 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 7.55  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که با توجه به اینکه به سطح 6.85 مترمربع در توسعه 
.بنا لحاظ شده ، مابه التفاوت به سطح 0.7 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده  96.38
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  با اعمال  ضریب 1
 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 1) جریمه بمبلغ 

238,324,800(دویست و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 70.93  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/34165 تجدید 
نظر

فاز دوم 
معلم-علی 
آباد-کوچه 

یوسفی

1-2-10218-18-1-0-0 301
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 2) 

جریمه بمبلغ 686,716,800(ششصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  شانزده 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 102.19  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/23 مورخ 97/04/17 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 284.23 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 18.41 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 36.82 مترمربع (هر طبقه 18.41 مترمربع)-2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 102.19 مترمربع -3

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 15.70 مترمربع -4
کاهش راه پله و احداث آسانسور در همکف و طبقات که مطابق نقشه هاي ارائه شده عرض 

.پله از 0.90 تا 1.10 متر میباشد
داراي کسري فضاي باز به سطح 26.39 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 30 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
سطح اشغال مجاز در هنگام صدور پروانه 70 درصد و سطح اشغال موجود 85.34 درصد 

 .میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 592,233,600(پانصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  سی و  

سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 88.13  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1398/12/26 1/98/34173 تجدید 
نظر

حسین آباد  
 بن بست 
فالحتی

1-2-10278-30-1-0-0 301
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 313 مورخ 
97/10/19 و اصالح پروانه ساختمانی بشماره 346704 مورخ 97/12/28 به صورت 3 طبقه 

..روي پیلوت در 5واحد مسکونی  با زیربناي کل 825.88مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 71.88  درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده   80.87 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 14.72 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 15.55 مترمربع که جمعآ بسطح  46.65 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح   3.29مترمربع که -

جمعآ بسطح  9.87 مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف  بسطح 9.69 مترمربع-

 عرض راه پله 2.30 متر-
 افزایش در انباري زیرشیروانی بمقدار 7.20 مترمربع-

 کاهش ادامه راه پله به با م بسطح 28.80مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6واحد مسکونی-
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص  تخلف ساختمانی به شرح احداث سایه بان به مساحت 10.02 مترمربع و 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 233.16 مترمربع با عنایت به گزارش کارشناس 

رسمی دادگستري به شماره ش ر-231881-98/12/22 مبنی بر تایید استحکام بنا 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,386,926,000(دو میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  شش میلیون و  نهصد و  بیست و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 243.18  3
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/34176 بدوي انتهاي علی  
آباد کوي 

احمدیان بن 
بست 4
متري

1-2-10152-39-1-0-0 301
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی، داراي  پروانه ساختمانی به شماره 1/97/253 مورخ   
1397/08/26  می باشد که به صورت 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي کل 

.839/75 مترمربع صادر گردیده است
:.  عملیات ساختمانی در حد اجراي سربندي است ودرخصوص 

اضافه بنا در همکف به سطح 34/91 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 141/78 مترمربع ( هر طبقه 47/26  -2

مترمربع ) داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه تجدید نظر  مورخه 
 98/4/25  کمیسیون ماده صد محکوم به

پرداخت جریمه گردیده   حال با عنایت به پیشرفت فیزیکی وبرابر نقشه برداري ارائه شده 
 : مجدداvداراي

افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت سایبان  بسطح 10/02  مترمربع . ضمن   -1
. اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 55% مورد استفاده به کسر راه پله 71/58%  می باشد

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقه چهارم بسطح 233/16  -2
مترمربع  ضمن اینکه تراکم مجاز طبقات 165% مورد استفاده به کسر راه پله 273/4 %  می 

 .باشد
افزایش واحدهاي مسکونی از 6 واحد مسکونی به 8 واحد مسکونی . رعایت پارکینگ   -3

. گردیده است  و به سطح 45/18 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد
همچنین درزیرشیروانی بسطح 13/75  مترمربع داراي کاهش بنا می باشد . حالیه  

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه 

به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 8,746,416,000(هشت 
میلیارد و  هفتصد و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 867.7  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/12/26 1/98/34177 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
سمیه خ 

123 

1-1-10097-23-1-0-0 301
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده داراي  پروانه ساختمانی به شماره 446 مورخ 1393/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در طبقه چهارم شامل 4 
واحد مسکونی با زیربناي 1041.91 مترمربع می باشد که قبالً دو بار تمدید شده و پس از آن 
اصالح پروانه به شماره 318392 مورخ 96/12/28 بصورت 5 طبقه روي پیلوت و زیر زمین با 

زیر بناي کل 1339.3 متر مربع دریافت نموده است. عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
ستون طبقه پنجم می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیر زمین  بسطح 54.84 متر مربع -1

اضافه بنا در همکف بسطح 71.14 متر مربع که  عمق خالف صورت گرفته حدود 5.88  -2
متر بوده و سطح اشغال مجاز 57.4 درصد بوده که سطح اشغال ساخته شده حدود 78 

.درصد می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 213.42 مترمربع ( هر طبقه 71.14 متر   -3

مربع)
اضافه بنا در طبقات چهارم الی پنجم جمعاً به سطح 226.58 مترمربع ( هر طبقه 113.29  -4

متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 265.04 متر مربع که از این مقدار بسطح 90.62 متر مربع  -5

 .بصورت تراس روباز اختصاصی می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در زیر زمین بسطح 3.36 متر مربع، در همکف به سطح 16.67 متر مربع و در 
طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 16.65 مربع ( هر طبقه 3.33 متر مربع ) که در این حالت 

.عرض پله 1.1 متر رعایت گردیده است
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7

.رعایت پارکینگ گردیده است
ضمناً در خصوص اشرافیت و سایه اندازي و ترك بر روي دیوار شاکی داراي سوابق شکوائیه 

.می باشد
باتوجه به نقشه برداري مجدد ارائه شده در هر طبقه بسطح 1 متر مربع اضافه بنا نسبت به 

.گزارش قبل داشته لذا درخواست طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد را دارند

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

301
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,037,268,800(دو میلیارد و  

سی و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 202.11  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 1/98/34180 اصالح
ي 

بدوي

خ معلم-سه 
راه علی 
آباد- ك 

صبا- پالك 
176

1-2-10086-68-1-0-0 301
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 27مورخ 
98/03/11به صورت سه طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل 607.21 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 69.96 درصد---- سطح اشغال -

..اجرا شده 77.56درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 14.79 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  12.52 مترمربع که جمعآ بسطح  50.08 مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 148.88مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف  بسطح 0/88 مترمربع-
 عرض راه پله  درهمکف 3.20 متر-

 کاهش در زیرشیروانی بمقدار 26.41 مترمربع -
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...افزایش واحد از سه واحد به چهار واحد مسکونی براساس احداث طبقه مازاد -
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها و حذف درب اضافی رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما و منظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
 ....گزارش فوق الذکر مورد تائید بوده و جهت به روز رسانی میباشد   ====

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

10:23زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل دوباب به باب 
مغازه،احداث بالکن تجاري  با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره ش ر-230813 مورخ 98/12/20 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 80،800،000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و 

عدم اعتراض آنها به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه 
برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 776,966,667(هفتصد و  هفتاد و  شش 

میلیون و  نهصد و  شصت و  شش هزار و  ششصد و  شصت و  هفت) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید

جریمه 111.42  0
 

3360000  , 1395
 , 1398

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/12/26 1/98/34182 بدوي شهرك   
شهید 

بهشتی 
نبش 

گلستان6
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماv مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 482 مورخ 1391/11/03 طبق بند 
3 صورتجلسه ماده 5 مورخ 1391/07/30 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي پیلوت ( 3 طبقه 

بر روي 2 باب مغازه بهمراه بالکن) با زیربناي 613 متر مربع صادر گردیده که واحد هاي 
.تجاري در مرحله بهره برداري و واحد هاي مسکونی در مرحله نازك کاري میباشد

: توضیح اینکه قبالv بابت
 ((1- افزایش بنا در همکف بسطح 44.46 مترمربع
تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 37.24 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 9.31 مترمربع-3

افزایش سطح بالکن تجاري بسطح 10.95 مترمربع-4
افزایش بنا در طبقات دوم و سوم  بسطح 88.88 مترمربع که براي هر طبقه بسطح 5-44.44

 مترمربع میباشد
افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 44.45 مترمربع  میباشد الزم به توضیح است که مالک -6

 در این طبقه  بسطح 75.76 مترمربع از زیربنا را بصورت  تراس روباز اجرا نموده است
افزایش بنا راه پله به بام بسطح 4.70 مترمربع))-7

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/08/13 و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 
.294706 مورخ 97/12/09 دریافت نموده اند

حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک مجدداv اقدام به تبدیل 2 واحد تجاري به 3 واحد و توسعه 
.بالکن تجاري بمساحت 44/19 متر مربع  نموده اند

.توضیح اینکه از کل مساحت بالکن تجاري بمیزان 42/74 متر مربع خارج از 1/3 میباشد
.با توجه به جانمایی پارکینگ ها کسري پارکینگ ندارند

طبق ضوابط قدیم تعداد 4 واحد پارکینگ (2 واحد تجاري -2 واحد مسکونی) مورد نیاز )
.بوده که رعایت میگردد

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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